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รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสุรินทร์ 

ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวดัสุรินทร์ 

ผู้มาประชุม 
  1. นางสุวรรณี    ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
  2. นายสมควร  แสงอินทร์          นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
  3. นางสาวทรายทอง   ประดับศรี       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ       
  4. นายจารุวัฒน์  วิยาสิงห์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  5. นางสาวจันทิมา     โสรถาวร        นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ      
  6. นายวัชรินทร์        มามาก           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  7. นายชินพัฒน์        พิมพ์เพราะ     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
  8. นายเฉลิมศักดิ์         จอดนอก       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  9. นายธราดล            ศิลาลาย        นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  10. นางรุจิรา    กลองรัมย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  11. นายปิยะ           สังขฤทธิ์        นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  12. นางเกียรติสุดา  ค่ าสุริยา    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  13. นางสาวพยอม  พาพาน           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ      
  14. นางจิราภร  บูรณ์เจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  15. นางพรรณภา  หวลระลึก       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  16. นายกฤช   เยาวสกุลมาศ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  17. นางชฎาธาร      จุฑาจันทร์       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  18. นางอรสา    วงศ์ค า       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  19. นายวิรง              ประดับศรี       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
  20. นายนิพนธ์   เจือจาน        เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
  21. นางสุทธาทิพย์      พันละบุตร       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  22. นายพิทูร           หวลระลึก     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  23. นางบานใจ           มามาก            นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  24. นางจันจิรา       ศรีระเริญ         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  25. นางสาวทัศนีย์  ปรักมาศ        นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  26. นายกรีฑายุทธ   พันละบุตร       นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
  27. นายจตุพล  หวลระลึก      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  28. นายชนินณวัฒน์ นิลม่วง        นักจัดการงานทั่วไป 
  29. นางกัลยวรรธน์  ทัดศรี       นักวิชาการสหกรณ์ 
  30. นางสาวร าพึง       ทรงงาม         นักวิชาการสหกรณ์ 
  31. นางโสภาพรรณ   เจือจาน  นักวิชาการสหกรณ์ 
  32. นางสาวณัทติกา    สมหมาย        นักวิชาการสหกรณ์ 
  33. นางสาวสุทิศา  ฉัตรทอง        นักวิชาการสหกรณ์ 
        34. นางสาวอาภรณ์รัตน์  พ้ืนนวล          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
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35. นางสาวเพชรฑิรา สาระติ          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  36. นางสุภาวดี  บุญแก้ว  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  37. นายอดิศักดิ ์  สุขไสว            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  38. นางอุษณิภา  อกอุ่น            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  39. นางกรรณิกา  เป็นตามวา      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  40. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขชัย   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  41. นางสาวภูนิดา  เพ็งสว่าง       เจ้าพนักงานธุรการ 
  42. นายพงศกร  เสียงสนั่น      เจ้าพนักงานธุรการ 
  43. นางสาวสุเภาวดี ต้นทอง     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  44. นางสาวศุลีพร       ฉัตรเฉลิมเดช   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
  45. นางสาวพัชศิริญา  วงศ์พุทธะ  นิติกรปฏิบัติการ      
  46. นางสาวนรินทร์      ค าเมลี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน  
  47. นางรุ่งนภา         ฟุ้งจันทึก       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
  48. นายสุเรนทร์         ชูตาลัด           เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
  49. นายปริญญา       ยวงปรางค์       นักวิชาการสหกรณ์ 
  50. นางสาวปริศนา     ฟักนวล          นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  51. นางปุณิกา             หวลระลึก       นักวิชาการสหกรณ์    
  52. นางสาวพิชญาภา    แสงดาว          นักวิชาการสหกรณ์ 
  53. นายปภังกร       หวลระลึก      นักวิชาการสหกรณ์    
  54. นายกิตติศักดิ์         ไชยกิตต ิ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ    
  55. นายอัคราช       ศรีเมือง         นิติกร    
  56. นายสมพงษ์          ด าเนินงาม      พนักงานขับรถ ส 2  
  57. นางประทุม        เมยประโคน    พนักงานพิมพ์  ส 4 
  58. นายสุพัฒน์  หล่าบรรเทา     พนักงานขับรถ ส 2  
  59. นายอภัย              หล่าบรรเทา   พนักงานพิมพ์  ส 1 
  60. นายนพดล   ฤทธิรณ         พนักงานขับรถ ส 2 
  61. นายสุนทร         อ่ิมใจ   พนักงานขับรถ ส 2 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ผลการประชุมจังหวัดสุรินทร์ เม่ือ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัด
สุรินทร ์
1.1.1 หัวหน้าส่วนราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ 

  1.1 นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจากผู้ว่าราชการสมุทรสาคร 
  1.2 นายชัยสิทธิ์  พานิชพงค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
  1.3 นายนิวัติ  น้อยผาง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแต่งตั้งจากปลัดจังหวัดสุรินทร์ 
  1.4 นายกฤตภาส   มุกดาประเสริฐ  ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสุรินทร์ 
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1.5 นายประหยัด  ตะคอนรัมย์  วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ 
  1.6 นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ  ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตาก 
  1.7 นางอิฐสราชัย ล าพา อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  
  1.8 นายเกษม วงศ์มา ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยโสธร 
  1.9 นางศุภากร ระดมสุข ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตสุรินทร์ ได้รับแต่งตั้งจาก ผู้จัดการธนาคาร
ออมสิน สาขาปราสาท 
  1.10 นายอ านวย เปรมกิจกรพัฒนา ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอรัตนบุรี ได้รับการแต่งตั้งจาก 
นักทัณฑวิทยาช านาญการพิเศษ เรือนจ ากลางนครสวรรค์ 
  1.11 นางสาวจ าหลี แซ่ล้อ สรรพากรจังหวัดสุรินทร์ ย้ายมาจาก  สรรพากรจังหวัดนครราชสีมา 
  1.12 นางสินีนาถ เกิดเหมาะ ปลัด อบจ. สุรินทร์ ย้ายมาจาก ปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด 

1.1.2 หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ีอ่ืน 
1.1 นายช านาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

                 1.2 นายนที ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุรินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด 
 1.3 นายกัณห์ รัตนสกุลชาติ ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดสุรินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดชัยภูมิ 
                1.4 นางอัธยา  อ่ าหนองโพ จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ย้ายไปด ารงต าแหน่ง จัดหางานจังหวัด
สมุทรสาคร  

1.1.3 ข้อสั่งการผู้วา่ราชการจังหวัดสุรินทร์ 
1.แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการ และการเสนอหนังสือราชการต่อผู้บั งคับบัญชา          

โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ท าหนังสือแจ้งเวียนกลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ให้ทราบและถือ
ปฏิบัติแล้ว  

2 .การปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนฯ จะต้องเข้าร่วมงานทุกครั้งที่ผู้ว่าราชการเป็นประธาน
ในพิธี รวมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัด โดยเฉพาะกลุ่มงานที่เก่ียวข้องต้องเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง  

3 .ส่วนงานราชการที่เสนอหนังสือให้ ผวจ. ลงนาม ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดย
เคร่งครัด และก าหนดการและการเชิญท่านผู้ว่าราชการเป็นประธานการประชุม สถานที่จะต้องเป็นที่ศาลากลาง
เท่านั้น และวันเวลาการประชุมท่านผู้ว่าจะเป็นคนก าหนดเอง 
  4.การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการ ให้รองผู้ว่าราชการปฏิบัติราชการแทน โดยมอบหมายให้
รองพรพจน ์ บัณฑิตยานุรักษ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  5.การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการ ให้รองผู้ว่าราชการหรือหัวหน้าส่วนฯ เข้าประชุมแทนนั้น
ผู้รับมอบจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ไม่ควรมอบหมายต่อ ถ้ากรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแทนผู้ว่า
ราชการได้ ให้แจ้งผู้ว่าราชการทราบ ผู้ว่าราชการจะด าเนินการมอบหมายด้วยตัวท่านเอง 
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         1.1.4 เรื่องการจัดกิจกรรมส าคัญของจังหวัดสุรินทร์ 
 1. การรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันที่ 12-16 ธันวาคม 2561  
หมายก าหนดการ จังหวัดสุรินทร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 2. การจัดงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2561 
 3. โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ าใจ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านศรีสุข อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 
 4. การจัดงานวันรวมน้ าใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 
 5. การจัดโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561 

1.2 ข้อสั่งการสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (สืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงานปี 
2562 ที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) 

   1. การปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานรับผิดชอบ ให้ก าหนดเวลาการส่ง 
   2. การมอบหมายให้ข้าราชการดูแลสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ สหกรณ์จังหวัดแจ้งผู้อ านวยการกลุ่ม

ส่งเสริมสหกรณม์อบหมายให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดูแลสหกรณ์ 
   3. สหกรณ์จังหวัด มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการแทน ต้องปฏิบัติแทนอย่างเคร่งครัด        

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการแทนได้ ให้แจ้งสหกรณ์จังหวัดให้ทราบด้วย สหกรณ์จังหวัด จะได้ด าเนินการ
มอบหมายท่านอื่นต่อไป ไม่ควรมอบหมายเองโดยที่สหกรณ์จังหวัดไม่รับทราบ 

   4. ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและผู้อ านวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ควรมอบอ านาจให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการแทนกรณไีปราชการหรือลา 

   5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินสหกรณ์มอบหมายข้าราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร นักการเงินของ
ส านักงาน  (นางสุทธาทิพย์  พันละบุตร) 

     6. มอบฝ่ายบริหารทั่วไป ส่งมอบรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 6580 และ กท 6581      
ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์โดยให้ใช้ประจ าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  และให้เก็บรถยนต์ ทะเบียน กข 6247 และ    
กข 2052 เพ่ือรอการจ าหน่ายตามระเบียบพัสดุหรือบริจาคให้องค์การสาธารณกุศลต่อไป 

1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1. เชิญชวนท าบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินขบวนการสหกรณ์ ที่อ าเภอปราสาท โดย สหกรณ์

การเกษตรปราสาท จ ากัด เป็นเจ้าภาพ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 
2. การช าระบัญชีต้องช าระให้เสร็จภายใน 2 ปี 
3. โปรไฟล์สหกรณ์ คีย์ข้อมูลครบ 100% แล้ว ยังคงเหลือของกลุ่มเกษตร ได้เพียง 98% 
4. การจัดการอบรมหรือจัดประชุมต่างๆ ที่มีงบประมาณมีอยู่แล้ว ให้เจ้าของโครงการเขียนระบุค่า

กระดาษและค่าหมึกส าหรับเครื่องถ่ายเอกสารไว้ด้วย  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้น ารายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕61 
ลงใน Website ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 
31 ตุลาคม ๒๕61 ปรากฏว่าไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      -ไม่มี- 
  
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องน าเสนอเพ่ือทราบโดยฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์และงาน
ตามกล่องภารกิจ  
     4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
            4.1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือน ตุลาคม 2561 

ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนตุลาคม 2561)    20.72 % 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน ตุลาคม  2561          20.00 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทกุงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

งบประมาณทีไ่ด้รับ 4,025,700.00      3,011,800.00      959,900.00    54,000.00 -               -              

ผลการเบิกจา่ย 834,147.00         493,880.00        286,267.00    54,000.00 -               -              

% ผลการเบิกจา่ย 20.72% 16.40% 29.82% 100.00% 0.00% -              
แผนเบิกจา่ยของเดือน 
ตุลาคม 2561 20.00%

คงเหลอื 3,191,553.00  2,517,920.00 673,633.00 -             -               -              

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม สนง.สหกรณจั์งหวัดสุรินทร์  ณ  วันที ่ 31 ตุลาคม  2561

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                                                                          2,999,800            491,880.00       16.40       2,507,920.00       

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      12,000.00            2,000.00           16.67       10,000.00            

2.งบด าเนินงาน

1.3 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม                                       112,300.00          18,491.00         16.47       93,809.00            

1.4 คา่เช่าบา้น                                                                 337,200.00          46,500.00         13.79       290,700.00          

รวมแผนงานบคุคลากรภาครัฐ 3,461,300.00       -                  558,871.00       16.15       2,902,429.00       

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล า้และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกาส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในระดับชุมชน   0701247001000000     N1078

กจิกรรมหลัก 1ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  1  พฒันาดา้นระบบการบริหารจดัการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

1.งบด าเนินงาน                         0701247001000000    N1080

      คา่ใชจ่้ายระหวา่งขออนุมติัแผนปฏิบติังานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 62 300,000.00          192,840.38     206,570.38       68.86       93,429.62            

2. วสัดุคอมพิวเตอร์ -                      

     2.1  ชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน ชุดละ 11,000 บาท จ านวน 3 ชุด 33,000.00            33,000.00         100.00     -                      

     2.2  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับคอมพิวเตอร์ละโน๊ตบุค๊  ชุดละ  3,800 บาท จ านวน 3 ชุด 11,400.00            11,400.00         100.00     -                      

รวม  กิจกรรมรอง 1 พฒันาดา้นระบบการบริหารจดัการและธรรมาภิบาล 344,400.00          192,840.38     250,970.38       72.87       93,429.62            

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ประจ าเดือน  พฤศจกิายน  2561



-๖- 
 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
  

4.1.2 เรื่องผลการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ประจ าปี 2561 ระดับหน่วยงาน   
นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ น าเสนอดังนี้  
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีข้าราชการดีเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงาน

จ านวน 2 ราย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งใบประกาศให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกจึงได้เรียนเชิญสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
มอบใบประกาศ ดังกล่าว ดังนี้  

1. นางสาวนรินทร์ ค าเมลี ต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน ผลการคัดเลือกนัก     
ส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น (ระดับหน่วยงาน)  สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 

2. นางบานใจ มามาก ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ผลการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 
(ระดับหน่วยงาน) สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ 
ที่ประชุม รับทราบ 

4.1.3 เรื่องการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ภายหลังพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ          
นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ น าเสนอดังนี้:  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ภายหลังพ้นการทดลองปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้เรียนรู้ภารงานของ
กลุ่ม/ฝ่ายอ่ืนในหน่วยงาน นอกเหนือจากการปฏิบัติภารกิจในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เพ่ือให้สามารถน าความรู้ 
และการเรียนรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างการเชื่อมโยงงานระหว่างกลุ่ม/ฝ่ายได้ ท าให้การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานบรรลุผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีข้าราชการบรรจุใหม่ ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จ านวน 1 ราย คือ 
นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ ซึ่งจะพ้นการทดลองการปฏิบัติงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เมื่อผ่านการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ฝ่ายบริหารทั่วไปจะได้แจ้งให้ข้าราชการผู้นี้หมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่
กลุ่มอ่ืนตามแนวทางที่กรมฯ แจ้งต่อไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

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

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล า้และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกาส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในระดับชุมชน

กจิกรรมหลัก พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

งบลงทน

   1. ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์    

       1.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19น้ิว  0701247001110114  N1080 22,000.00            22,000.00         100.00     -                      

       1.2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊  จ  านวน 2 เคร่ือง    0701247001110177  N1080 32,000.00            32,000.00         100.00     -                      

รวม  โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 54,000.00            -                  54,000.00         100.00     -                      

แผนงานบรูณาการ  พฒันาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร                 0701217041000000   N1068

โครงการ  พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลกั   พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

   1.  คา่ใชจ่้ายในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพฯ 138,000.00          135,146.00       97.93       2,854.00              

   2. คา่ใชจ่้ายประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน"โครงการสานพลงัประชารัฐเพ่ือสนบัสนุน 28,000.00            28,000.00         100.00     -                      

      การปลูกขา้วโพดหลงัฤดูท านา"

รวม  โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 166,000.00          -                  163,146.00       98.28       2,854.00              

รวมงประมาณทั้งหมด                                4,025,700.00   192,840.38  1,026,987.38    25.51     2,998,712.62   

    -  2  -



-๗- 
 

4.1.4 เรื่องก าหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจ ารอบ 4 เดือน  
  นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก น าเสนอที่ประชุม ดังนี้  

ด้วยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2561 แจ้งขอติดตามผลการรักษา ประจ ารอบ 
4 เดือน ส าหรับผู้ที่มีภาวะผิดปกติและต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยจะมาบริการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษา 
ดังนี้ 

1. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00-10.30 น. เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต 
2. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น. พบแพทย์และรับยา 

ในการนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีภาวะ
ผิดปกติและต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง เข้ารับการบริการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษา ณ ห้องประชุม 126 
อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ ตามวันเวลาที่ก าหนด 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.1.5 เรื่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 นายจตุพล  หวลระลึก ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน น าเสนอดังนี้: 
 ในการติดตามแผนในครั้งต่อไปจะต้องติดตามในที่ประชุมประจ าเดือนทุกครั้ง ให้น าเสนอเป็นแบบ     

เทมเพลต โดยให้ฝ่ายบริหารเป็นเจ้าภาพในการติดตาม และจะส่งเทมเพลตนี้ให้กลุ่มงานกรอกข้อมูลว่า
ด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว  
 
ที่ประชุม รับทราบ 

4.1.6 เรื่องรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกประเมินผล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษลงมา  
นายเฉลิมศักดิ์ จอดนอก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ น าเสนอดังนี้: 
เนื่องจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จากกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ ในการนี้จึงขอซักซ้อมแนวทางติดตามผลการปฏิบัติงานโดย ฝ่ายบริหารทั่วไปจะท าการติดตาม
ในที่ประชุมประจ าเดือนทุกครั้งโดยให้น าเสนอเป็นแบบเทมเพลต ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการติดตาม 
และจะส่งแบบเทมเพลตให้กลุ่มงานกรอกข้อมูลว่าได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว น าเสนอในที่ประชุม 
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

4.1.7 เรื่องการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
พ.ศ.2562   

นายจตุพล หวลระลึก ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน น าเสนอดังนี้: 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มี 3 ด้าน 

ดังนี้ คือ    
1.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
2.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 
3.ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและอ านวยความสะดวก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้หน่วยงานจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการ โดยฝ่ายได้จัดส่งแบบฟอร์มการจัดท าแผนฯ ให้กลุ่มวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทางอีเมล์แล้ว 
ขอใหด้ าเนินการส่งกลับมาให้ฝ่ายฯ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  
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โดยฝ่ายฯ จะรวบรวมส่งกรมฯ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562และให้ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (โปรไฟล์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) ภายในวันที่ 30 พ.ย.61 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มีเรื่องเสนอดังนี้ 
4.2.1 เรื่องการส่งเสริมปริมาณธุรกิจในสหกรณ์และกลุ่มเกษตร 
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เป้าหมาย จ านวน 107 แห่ง     

หมายเหตุ : 1. จ านวนปริมาณธุรกิจที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับแผน คิดเป็นร้อยละ 100 
               2. ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 100% หรือมากกว่า ถือว่า จ านวนปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

3. ข้อมูลจ านวนปริมาณธุรกิจสหกรณ์ งบทดลองประจ าเดือนกันยายน 2561 มีปริมาณธุ รกิจ               
เท่ากับ ร้อยละ 4.96 เมื่อเทียบกับแผน 
ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย จ านวน  38 แห่ง     

หมายเหตุ : 1. จ านวนปริมาณธุรกิจที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับแผน คิดเป็นร้อยละ 100 
            2. ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 100% หรือมากกว่า ถือว่า จ านวนปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น 

3. ข้อมูลจ านวนปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร งบทดลองประจ าเดือนกันยายน 2561 มีปริมาณ  
ธุรกิจเท่ากับ ร้อยละ 0.00 เมื่อเทียบกับแผน 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ผลงานป ี2561 แผนป ี2562 ผลงานป ี2562 ปริมาณธรุกิจเพ่ิมขึ้น

ก.ย.60 – ส.ค.61 บวกเพ่ิม 3% งบทดลอง เมื่อเทยีบกับแผน

ก.ย.61 – ส.ค.62 ประจ าเดอืน ก.ย.61 คิดเปน็ร้อยละ

กสส. 1 (34 แห่ง) 26,911,008,917 27,718,339,184.51 1,588,398,799 5.73
กสส. 2 (18 แห่ง) 1,702,662,990 1,753,742,879.70 25,979,040 1.48
กสส. 3 (10 แห่ง) 1,297,043,586 1,335,954,893.58 21,647,287 1.62
กสส. 4 (18 แห่ง) 818,370,551 842,921,667.53 55,669,921 6.6
กสส. 5 (8 แห่ง) 1,305,052,247 1,344,203,814.41 26,003,532 1.93
กสส. 6 (19 แห่ง) 2,297,349,698 2,366,270,188.94 37,957,703 1.6
รวม (107 แหง่) 34,331,487,988 35,361,432,628.67 1,755,656,282 4.96

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์

ผลงานป ี2561 แผนป ี2562 ผลงานป ี2562 ปริมาณธรุกิจเพ่ิมขึ้น

ก.ย.60 – ส.ค.61 บวกเพ่ิม 3% งบทดลอง เมื่อเทยีบกับแผน
ก.ย.61 – ส.ค.62 ประจ าเดอืน ก.ย.61 คิดเปน็ร้อยละ

กสส. 1 (7 แห่ง) 22,330,459 23,000,373 - -

กสส. 2 (6 แห่ง) 11,072,337 11,404,507 - -

กสส. 3 (4 แห่ง) 931,880 959,836 - -

กสส. 4 (9 แห่ง) 8,824,518 9,089,254 - -

กสส. 5 (1 แห่ง) 101,750 104,803 - -

กสส. 6 (11 แห่ง) 2,254,533 2,322,169 - -

รวม (38 แหง่) 45,515,476 46,880,941 - -

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์
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 4.2.2 เรื่องการรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง   
  รายงานอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ประจ าเดือน กันยายน 2561 สหกรณ์ส่งรายงาน 
จ านวน 33  แห่ง สหกรณ์ไม่ส่งรายงาน (อิงข้อมูลจากงบทดลอง)  จ านวน   1  แห่ง รวมทั้งสิ้น  34  แห่ง มี
ข้อสังเกต ดังนี้ 
  (1) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่ง จ านวน 2  แห่ง 
  (2) สหกรณ์ที่ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ปกติอัตราร้อยละหนึ่งและไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบ 
จ านวน  13  แห่ง  
  (3) สหกรณ์ท่ีมีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าอัตราร้อยละยี่สิบขึ้นไป จ านวน  18 แห่ง 
  (4) สหกรณ์ที่ไม่ทราบอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง  จ านวน  1  แห่ง เนื่องจากไม่ส่งรายงาน 
(สหกรณ์เพ่ือการผลิตบ้านขี้เหล็ก จ ากัด) 
  ที่ประชุม รับทราบ 

4.2.3  เรื่องโครงการสิน เชื่ อ เพื่ อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่ าเพิ่ ม โดยสถาบัน เกษตรกร  
          ปีการผลิต 2560/61   

นายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กพส. น าเสนอดังนี้ 
  1. โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบั นเกษตรกร ปีการผลิต 
2561/62    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่ายและเพ่ือแปรรูปของสถาบันเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน จ านวน 2.0 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท 
ให้กับระบบสหกรณ์เพ่ือให้มีสภาพคล่องไปซื้อข้าวรวบรวมจากสมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
   (1) ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562 
   (2) ระยะเวลาเบิกเงินกู้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
   (3) ระยะเวลาช าระหนี้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
   (4) วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท 
   (5) เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้แก่สถาบันเกษตรกรรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่ายและแปร
รูป จ านวน 2.0 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท 
   (6) สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราร้อยละ 1 และรัฐบาลเป็นผู้รับภาระ
ดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกรในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี  ระยะเวลาในการขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยจาก
รัฐบาล 15 เดือน 
  2. การด าเนินการและผลรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/62   
   2.1 สหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 14 แห่ง วงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก        
ธ.ก.ส. ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 696.00 ล้านบาท สหกรณ์ขอเบิกเงิน จ านวน 190.90 ล้าน
บาท ยอดช าระเงินกู้คงเหลือ จ านวน 190.90 ล้านบาท 
   2.2 ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/62 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 1 
พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังนี้ 
        (1) ผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 14 แห่ง ผลการ    
รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 27,711.05 ตัน  มูลค่า 366,859,035.25 ล้านบาท  ข้าวเปลือก
คงเหลือ จ านวน 11,351.62 ตัน มูลค่า 154,764,537.12 ล้านบาท  รวบรวมเพ่ือแปรรูป จ านวน 0.52 
ตัน มูลค่า 8,472.60 บาท  
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         (2) ผลการรวบรวมข้าวเปลือกสหกรณ์ที่ด าเนินการรวบรวมข้าวเปลือก(ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการสินเชื่อฯ) จ านวน 3 แห่ง มีผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 160.69  ตัน  มูลค่า 2,214,359 
ล้านบาท 
   (3)  ผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62 ของสหกรณ์ที่ด าเนินการรวบรวมข้าวเปลือก
ทั้งหมด  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561  ถึง  1 พฤศจิกายน 2561  ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 
27,871.74 ตัน  มูลค่า 369,073,394.25 ล้านบาท ข้าวเปลือกคงเหลือ จ านวน 11,351.62 ตัน มูลค่า 
154,764,537.12 ล้านบาท ผลการรวบรวมเพ่ือแปรรูป จ านวน 0.52 ตัน มูลค่า 8,472.60 บาท 
  3. การรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2561/62  
   3.1 รายงานข้อมูลผลการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ ให้สหกรณ์รายงานข้อมูลส่ ง
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
   3.2 การบันทึกข้อมูลผลการรวบรวมข้าวเปลือกผ่านระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด บันทึกข้อมูลทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 12.00 น. 
   3.3 การติดตามแนะน า ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และก ากับ ดูแลให้ สหกรณ์
ด าเนินการรวบรวมข้าวเปลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของสหกรณ์  
  
 ที่ประชุม รับทราบ 

4.2.4   เรื่อง โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบัน
เกษตรกร ปี 2561/62   

นายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กพส. น าเสนอดังนี้ 
   มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4 สหกรณ์ ดังนี้ 
   1. สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด มีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ 110 ราย จ านวน 1,100 ไร่ 

2. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด  มีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ 77 ราย จ านวน 1,059 ไร่ 
        3. สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด มีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ 259 ราย จ านวน 2,683 ไร่ 

4. สกต.สุรินทร์  จ ากัด มีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ 615 ราย ราย จ านวน 4,610 ไร่ 
 (1) ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อสหกรณ์ 

แผนการรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ยังไม่ผ่าน

มาตรฐาน 
(ตัน) 

ผลการรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ 
ที่ยังไม่ผ่าน

มาตรฐาน(ตัน) 

แผนการ
รวบรวม 
เมล็ดพันธุ์   

ที่ผ่านมาตรฐาน 
(ตัน) 

ผลการ
รวบรวม
เมล็ดพันธุ์ 

ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

(ตัน) 

ผลการ
รวบรวม

เมล็ดพันธุ์ที่
ผ่าน

มาตรฐาน
หลังการ
ปรับปรุง 

(ตัน) 
1. สกต .ธกส .สุ รินท ร์ 

จ ากัด 
2,600 - 1,940 - - 

2. สกก.ปราสาท จ ากัด 385 - 330 - - 
3. สกก.ชุมพลบุรี จ ากัด 450 11 450 - - 
4. สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด 1,073 20 890 - - 

รวมทั้งสิ้น 4,508 31 3,610 - - 
ร้อยละ 100 0.69% 100 - - 
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(2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติเงินอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์/โรงปรับปรุงโรงงานปรับปรุง 
สภาพเมล็ดพันธุ์ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
  

 3.3 การด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์  สหกรณ์ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าการ
จัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ และได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
  (2) จัดท าประกาศหาผู้รับจ้างโดยวิธีสอบราคา 
  (3) สหกรณ์ได้ด าเนินการประกาศและหาผู้รับจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 แห่ง อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการจัดท าสัญญาจ้าง 
 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
4.2.5 เรื่องโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ  
    งบกลางปี ๒๕๖๐  

นายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กพส. น าเสนอดังนี้ 
  สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๑๑ แห่ง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จ านวน  ๑๐ สหกรณ์ คือ 
 ๑. สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง  จ ากัด 
 ๒. สกต.สุรินทร์  จ ากัด 
 ๓. สหกรณ์การเกษตรล าดวน  จ ากัด 
 ๔. สหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ  จ ากัด 
 ๕. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง  จ ากัด 
 ๖. สหกรณ์การเกษตรสนม  จ ากัด 
 ๗. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์  จ ากัด 
 ๘. สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จ ากัด 
 ๙. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  จ ากัด 
 
 

ล าดับท่ี ช่ือสหกรณ์ รายการ 
งบประมาณ รัฐอุดหนุน 

สหกรณ์
สมทบ 

วงเงินท่ี
จัดซื้อ 

รัฐอุดหนุน 
สหกรณ์
สมทบ 

ยอดเงินส่งคืน 

ท่ีได้ 70% 30% 
จัดจ้าง 
(บาท) 

70% 30% 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

ส กก .ป ราส าท 
จ ากัด 
 
 
ส ห ก ร ณ์ ก า ร
เกษรชุมพลบุ รี 
จ ากัด 

1)ตะแกรงร่อนฝุ่น   
2)พัดลมขนาด 24 
น้ิว3)จักรเย็บกระสอบ
แบบด้ายคู 
1) ซ่อมแซมปรับปรุง
เครื่องท าความสะอาด
เมล็ดพันธุ์ข้าว  
2) ซ่อมแซมปรับปรุง
เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์
ข้าว                   3) 
ซ่อมแซมเครื่องช่ัง
บรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว4) 
ซ่อมแซมสายพาน
ล าเลียงข้าวกลับ      
5) เปลี่ยนท่อล าเลียง
ข้าวเปลือกพร้อมวาล์ว 
3 ทาง ในระบบการ
คัดเมล็ดพันธุ์ท้ังหมด 

304,950 
 
 
 
294,250 
 
 

213,465 
 
 
 
205,975 

91,485 
 
 
 
88,275 

302,000 
 
 
 
294,250 

211,400 
 
 
 
205,975 

90,600 
 
 
 
88,275 

2,065 
 
 
 

รวม 599,200 419,440 179,760 596,250 417,375 178,875 2,065 
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           สหกรณ์ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑ สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จ ากัด   
- ฉางขนาด ๕๐๐ ตัน 
         ชี้แจงแนวทางการด าเนินการ  เรื่อง การส่งคืนเงินค่าปรับและดอกผลที่เกิดข้ึนจากเงินรับฝากธนาคาร  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ซักซ้อมแนวทางการการส่งคืนเงินค่าปรับและดอกผลที่เกิดขึ้นจากเงินรับฝากธนาคาร
โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปี ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๐๗/๑๑๘๘๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. กรณีดอกผลที่เกิดข้ึนจากเงินฝากธนาคาร ให้สหกรณ์น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินโดยด าเนินการ ดังนี้  
          ๑.๑  สหกรณ์น าวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือมีมติในการอนุมัติน าเงิน
ดอกผลตามโครงการเพื่อน าส่งเป็นรายได้แผ่นดินและมีมติในการปิดบัญชีเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการสร้าง
ปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ  
   ๑.๒  สหกรณ์ด าเนินการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการฯ 
   ๑.๓  สหกรณ์ด าเนินการส่งเงินดอกผลจากบัญชีธนาคารทั้งจ านวนเป็นรายได้แผ่นดิน โดย
น าเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์” เลขที่ ๓๑๐๖๐๓๗๕๙๘   
   ๑.๔  สหกรณ์รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ทราบ โดยแนบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ส าเนาสมุดบัญชีหน้ารายการบันทึกบัญชีที่ปิดบัญชีแล้วและส าเนา
ใบโอนเงิน โดยเร็ว 

๒. กรณีเงินค่าปรับจากการผิดสัญญาให้สหกรณ์ถือปฏิบัติแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ 
   ๒.๑  กรณีสหกรณ์ยินยอมส่งคืนเงินค่าปรับเป็นรายได้แผ่นดินโดยไม่รอผลการหารือจาก
กรมบัญชีกลาง ให้สหกรณ์มีมติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบส่งเงินค่าปรับเป็นรายได้แผ่นดินโดยปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อ ๑ 
   ๒.๒  กรณีสหกรณ์ประสงค์รอผลการหารือจากกรมบัญชีกลาง ให้น าเงินค่าปรับทั้งจ านวน
เก็บไว้ในบัญชีของสหกรณ์ ตามโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุน รวมถึงสหกรณ์ที่ได้มีการส่งคืนเงินแล้วบางส่วน
ให้น าเงินค่าปรับส่วนที่เหลือเข้าบัญชีดังกล่าวด้วย จนกว่าจะได้หนังสือตอบข้อหารือจากกรมบัญชีกลาง 
 ๓. กรณีเงินประกันสัญญา ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา ระหว่างสหกรณ์และผู้รับจ้าง เมื่อสหกรณ์เป็น
ผู้ท าสัญญาว่าจ้างบุคคลภายนอกและมีการผิดสัญญา เงินประกันสัญญาดังกล่าวจึงควรเป็นเงินของสหกรณ์ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
4.2.6 เรื่องการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่   

นายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กพส. น าเสนอดังนี้ 
  การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตร จ านวน 24 แปลง 
รายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 แปลงใหญ่สหกรณ์ ปี 2560 จ านวน 18 แปลง 
   1.2 แปลงใหญ่สหกรณ์ ปี 2561 จ านวน   6 แปลง 
   1.3 แปลงใหญ่สหกรณ์ ปี 2562 จ านวน   4 แปลง เป็นแปลงผลักดัน จ านวน 8 แปลง 
สมัครเข้าแปลงใหญ่ จ านวน 6 แปลง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและ
การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation :COO) จ านวน 4 แปลง  อยู่ระหว่างเข้าที่
ประชุมเพ่ืออนุมัติ 2 แปลง ไม่สมัครเข้าแปลงใหญ่ 2 แปลง 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
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4.2.7 เรื่องศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 (1) ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดสุรินทร์ ทั้งหมด  17  ศูนย์               
ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ได้แจ้งประสานล่วงหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการ ดังนี้ 

การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย   
  - สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม พัฒนาอาชีพของเกษตรกรใน ศพก. 

(2) การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย  
  - สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 

(3) การพัฒนาเกษตรผู้น า 
        - สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์  
(ตามหลักสูตร ศพก.) 

(4) การติดตามและรายงานผลการด าเนินการ ด าเนินงาน 
   - ติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรรออนุมัติแผนจากกรมส่งเสริมสหกรณ ์
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.2.8  เรื่องธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารข้าวสถาบันเกษตรกร)   

  นายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กพส. น าเสนอดังนี้ 
   การด าเนินการธนาคารสินค้าเกษตรปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารข้าว
ในสถาบันเกษตรกร   15  แห่ง 
 1.1 เข้าร่วมโครงการตามแผนการจัดตั้งธนาคาร  จ านวน  8  แห่ง  ดังนี้  
   1. สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 
   2. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จ ากัด 
   3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สุรินทร์ จ ากัด 
   4. สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด 
   5. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด 
   6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ากัด 
   7. สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากัด 
   8. สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด 

1.2 สหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ิมเติม  จ านวน  7  แห่ง  ดังนี้ 
   1. สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ ากัด 
   2. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท จ ากัด 
   3. สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากัด 
   4. สหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ จ ากัด 
   5. สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด 
   6. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ากุดหวาย-เกาะแก้ว จ ากัด 

7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง จ ากัด 
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1.3 การด าเนินงาน 
  1 ติดตามแนะน าการด าเนินงานของสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
  2 ติดตามการใช้บริการธนาคาร 
  3 การให้ยืมปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย 
  4 การให้ยืม เช่น ข้าวสาร   อาหารสุกร           
  5 ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้กี่บาท         
  6 ลดต้นทุนได้กี่บาท   
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
4.2.9  เรื่องส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร  

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนการใช้เครื่องจักรกลทดแทน
แรงงาน จ านวน 2 สหกรณ์  3 รายการ  งบประมาณด าเนินการรวมทั้งสิ้น  6,567,571.00 บาท รายละเอียด 
โดยสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดซื้อแล้ว  สรุปผลการด าเนินการโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561    

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
4.2.10  เรื่องโครงการไทยนิยมยั่งยืน (โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร)    

นายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กพส. น าเสนอดังนี้ 
 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามแผนงานบูรณาการ : ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
“โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร” ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  จ านวน  6 
สหกรณ์  รวม  12 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 28,954,800 บาท  สหกรณ์ฯ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับ 
จ้างและลงนามในสัญญาเพ่ือด าเนินการก่อสร้างได้   จ านวน  11 รายการ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกร ลดต้นทนุ
รับบริการ การผลติ/
(ไร่/ราย) ไร่

รถเกีย่วข้าว 260 แรงมา้

จ านวน 1 คัน

รถไถนาพร้อมอปุกรณ์

หยอดเมล็ดพนัธ์ุ 1 คัน
รถเกีย่วนวดข้าว จ านวน 2
คัน

258/31 20

880/89

สกก.ปฏรูิปทีดิ่นชมุพลบรีุ จ ากดั 392/43 40
เร่ิมให้บริการปลายฤดู
เพาะปลูก

รวมทัง้สิน้

สหกรณ์ รายการงบอุดหนุน หมายเหตุ

สกก.ปฏรูิปทีดิ่นเมืองสุรินทร์ จ ากดั 230/15 50
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ล า 
ดับ
ที ่

 
ชื่อสหกรณ์ 

 
รายการ 

การลง
นามใน
สัญญา 

เริ่ม
ด าเนิน 
การ 

สัญญ
าจ้าง 
สิ้นสุด 

รวม 
(วัน) 

ผลการด าเนินงาน 
(งวดที่) 

1 2 3 4 5 
1 สกป .เมื อ งสุ ริ นท ร์ 

จ ากัด 
1. ลานตาก   4,800 
ตรม. 

4ก.ค. 61 5 ก .ค . 
61 

2 ต.ค. 
61 

90      

2 สกก.บัวเชด จ ากัด 2. โกดั ง       1,000 
ตรม. 

2 8  มิ .ย . 
61 

2 9 
มิ . ย . 
61 

2 5 
พ . ย . 
61 

150 / /    

  3. ลานตาก   4,000 
ตรม. 

2 8  มิ .ย . 
61 

2 9 
มิ . ย . 
61 

2 6 
ก . ย . 
61 

90 /     

3 ส ก ก .ส า โ ร ง ท า บ  
จ ากัด 

4. ลานตาก  3,200 
ตรม. 

2 8  มิ .ย . 
61 

2 9 
มิ . ย . 
61 

2 6 
ต . ค . 
61 

120 / /    

  5. เครื่องชั่งฯ 80 ตัน  2 8  มิ .ย . 
61 

2 9 
มิ . ย . 
61 

2 7 
ส . ค . 
61 

60 /     

  6 . ฉาง       2,000 
ตัน  

2 9  มิ .ย . 
61 

3 0 
มิ . ย . 
61 

2 6 
ธ . ค . 
61 

180 /     

4 สก.ผู้ใช้น้ ากุดหวาย-
เกาะแก้ว จ ากัด 

7 . ล าน ตาก  1,120 
ตรม. 

2 8  มิ .ย . 
61 

2 9 
มิ . ย . 
61 

2 7 
ส . ค . 
61 

60  /     

  8. เครื่องชั่ง 50 ตัน  3 0  ส .ค . 
61 

3 1 
ส . ค . 
61 

2 8 
พ . ย . 
61 

90      

5 สกป.ชุมพลบุรี จ ากัด 9 . ล า น ต า ก ข น า ด 
4,000ตรม. 

2 9  มิ .ย . 
61 

3 0 
มิ . ย . 
61 

2 7 
ก . ย . 
61 

90 / /    

6 สกก.สนม จ ากัด 10. ลานตาก จ านวน 
     2 แห่ง  

         

  - แห่ งที่  1  (สาขาหัว
งัว) 
  ขนาด  2,000 ตรม.  

2 7  มิ .ย . 
61 

2 8 
มิ . ย . 
61 

2 6 
ส . ค . 
61 

60 /     

  - แ ห่ งที่  2   (ส น ง .) 
  ขนาด 2,000 ตรม. 

2 7  มิ .ย . 
61 

2 8 
มิ . ย . 
61 

2 6 
ส . ค . 
61 

60 /     

  11 . เครื่องชั่ งพร้อม 
    โรงคลุม 50 ตัน 

2 7  มิ .ย . 
61 

2 8 
มิ . ย . 
61 

2 5 
ก . ย . 
61 

90 / /    

  ที่ประชุม รับทราบ 
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4.2.11  เรื่องโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 
นายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กพส. น าเสนอดังนี้ 

  กิจกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูท านา 
  1. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการชี้แจงโครงการฯ ใน
พ้ืนที่เป้าหมาย ๘ อ าเภอ นอกพ้ืนที่เป้าหมาย ๑ อ าเภอ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
                2. จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการตามโครงการฯ ร่วมกับสหกรณ์ในพ้ืนที่
เป้าหมายโครงการฯ จ านวน ๑๐ สหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สุรินทร์  
                3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดการประชุมชี้แจงการด าเนินการโครงการสานพลังประชารัฐ
เพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา ให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ในพ้ืนที่เป้าหมาย ๓๓ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 
๔ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  
  4.ด าเนินการตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วม
โครงการฯ 
  5. ด าเนินการประสานสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ส ารวจความพร้อมเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการตามโครงการฯ 
  6. ด าเนินการส ารวจศักยภาพสหกรณ์ในการด าเนินการส่งเสริมให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปใน
พ้ืนที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต การรวบรวมและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
  7.ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกร่วมกับสหกรณ์ในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือประชาสัมพันธ์ชี้แจงการด าเนินการ
และรับสมัครสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปในพ้ืนที่เป้าหมายและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ 
ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ผลการด าเนินการขับเคลื่อนตามโครงการฯ 
สหกรณ์ท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๐ สหกรณ์ ในพ้ืนที่ ๑๑ อ าเภอ ได้แก่ 

ที ่ สหกรณ์ อ าเภอ 

 
เอกชนรับซื้อโดย
สหกรณ์รวบรวม

และปรับปรุง
คุณภาพ 

เอกชน
ก าหนด 

จุดรับซ้ือที่
สหกรณ์โดย
สหกรณ์รวบ 
รวมอย่าง

เดียว 

เอกชนใช้
พื้นที่

สหกรณ์
เป็นจุด 

รับซื้อและ
รวบรวม
ผลผลิต 

 
สหกรณ์ส่งเสริม 

ให้สมาชิก
เพาะปลูกอย่าง

เดียว 

๑ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส.
สุรินทร์ จก. 

เมือง √    

๒ สห ก รณ์ ก าร เกษ ต ร
ปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  
จก. 

เมือง  √   

๓ สห ก รณ์ ก าร เกษ ต ร
บัวเชด  จก. 

บัวเชด  √   

๔ สหกรณ์การเกษตรสังขะ  
จก. 

สังขะ  √   
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เป้าหมาย
โครงการ(ไร่) ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่

1 สุรินทร์ กาบเชิง 1597.49 141.00  148.00  983.00     61.53    45.00   46.00   351.00   96.00   102.00   632.00    
2 สุรินทร์ จอมพระ 294.91      -       -       -          -       -      -      -        -       -        -         
3 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 108.88 126.00  133.00  1,428.50   1,311.99     -      -      -        126.00  133.00   1,428.50 
4 สุรินทร์ บัวเชด 5044.26 26.00    27.00    219.50     4.35     17.00   17.00   154.75   9.00     10.00     64.75     
5 สุรินทร์ เมอืงสุรินทร์ 6207.64 74.00    88.00    495.25     7.98     17.00   24.00   123.25   57.00   64.00     372.00    
6 สุรินทร์ รัตนบุรี 10,413.82 176.00  199.00  1,149.50   11.04    113.00 121.00 655.25   63.00   78.00     494.25    
7 สุรินทร์ ศีขรภูมิ 2,656.93 -       -       -          -       -      -      -        -       -        -         
8 สุรินทร์ สังขะ 1436.22 130.00  134.00  1,105.75   76.99    -      -      -        130.00  134.00   1,105.75 
9 สุรินทร์ ส าโรงทาบ 0 49.00    55.00    390.50     -       -      -      -        49.00   55.00     390.50    

10 สุรินทร์ ศรีณรงค์ ๐ 2.00      2.00      26.00       2.00     2.00      26.00     
11 สุรินทร์ ล าดวน ๐ 12.00    14.00    104.00     1.00     2.00     10.00     11.00   12.00     94.00     

27,760.15  736.00  800.00  5,902.00   21.26    192.00 208.00 1,294.25 530.00  576.00   4,607.75 รวม

ผู้เข้าร่วมโครงการรวม ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน
ร้อยละล าดับ จังหวัด อ าเภอ

๕ สหกรณ์การเกษตรศีขร
ภูมิ  จก. 

ศ รี ข ร
ภูม ิ

√ 

๖ สห ก รณ์ ก าร เกษ ต ร
ปฏิ รูปที่ ดิ นชุมพลบุ รี  
จก. 

ชุมพล
บุรี 

 √   

๗ สหกรณ์การเกษตรชุม
พลบุรี  จก. 

ชุมพล
บุรี 

 √   

๘ สหกรณ์การเกษตรรัต
นบุรี  จก. 

รั ต
นบุรี 

 √   

๙ สห ก รณ์ ก าร เกษ ต ร
ส าโรงทาบ  จก. 

ส าโรง
ทาบ 

 √   

๑๐ สหกรณ์การเกษตรกาบ
เชิง  จก. 

ก า บ
เชิง 

 √   

 
๒. สรุปผลการการตรวจสอบความเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือ
สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา  

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีเรื่องน าเสนอ ดังนี้ 

4.3.1 เรื่องการติดตามลูกหนี้เงินกองทุน  
นางบานใจ มามาก น าเสนอดังนี้: 
1.1 เงินกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกรมีหนี้ค้างช าระ จ านวน 41 สัญญา ต้นเงินคงเหลือ 

32,908,423.74 บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว
รายละเอียดประกอบด้วย 
      (1)  ส่งฟ้องด าเนินคดี     จ านวน   2   สัญญา 
   - ศาลยังไม่พิพากษา     จ านวน  2    สัญญา 
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(2)  ศาลพิพากษาแล้ว    จ านวน 39   สัญญา  
   - ส่งช าระหนี้ได้ตามค าพิพากษา   จ านวน        2   สัญญา 
   - ไม่ส่งช าระหนี้/ยังไม่ด าเนินการบังคับคดี จ านวน       3   สัญญา 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการบังคับคดี   จ านวน     34   สัญญา 
  1.2 เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรมีหนี้ค้างช าระ จ านวน 22 สัญญา ต้นเงินคงเหลือ 
70,447,336.98 บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว 
รายละเอียดประกอบด้วย 
      (1) ส่งฟ้องด าเนินคดี/ศาลยังไม่พิพากษา/อุทธรณ์  จ านวน   2   สัญญา  

- อุทธรณ์      จ านวน     1   สัญญา 
- ศาลยังไม่พิพากษา     จ านวน 1   สัญญา 

       (2) ศาลพิพากษาแล้ว        จ านวน  20 สัญญา  
- อยู่ระหว่างด าเนินการบังคับคดี จ านวน    19   สัญญา 
- ถอนการบังคับคดี   จ านวน    1   สัญญา 
  1.3 เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
   (1) ลูกหนี้พึงช าระ จ านวน 45 แห่ง 73 สัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น  106,418,104.87 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (2) มีหนี้ค้างช าระ  จ านวน 70 สัญญา ต้นเงินคงเหลือ 57,648,095.47 บาท  
   - สถานะยังด าเนินธุรกิจ   11 แห่ง  17  สัญญา  เป็นเงิน 22,599,558.40  บาท 
  - สถานะช าระบัญชี 40 แห่ง 50  สัญญา  เป็นเงิน  34,225,934.43  บาท 
ที่ประชุม รับทราบ 

4.3.2 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” 

นางบานใจ มามาก น าเสนอดังนี้: 
ก าหนดจัดประชุมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  ณ สวนป่ารีสอร์ท  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

กลุ่มเป้าหมาย  รวมจ านวน 105   คน 
1. สหกรณ์เป้าหมาย จ านวน 51 แห่ง ผู้เข้าประชุมได้แก่ กรรมการด าเนินการ  ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
2. บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6  และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการ

สหกรณ ์
 
  

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ จ านวน(แหง่) จ านวน(สญัญา) ต้นเงิน(บาท)

กสส 1 5 7 23,350,000.00

กสส 2 10 20 28,717,816.51

กสส 3 5 6 16,688,880.45

กสส 4 8 11 18,250,000.00

กสส 5 6 10 24,300,000.00

กสส 6 11 19 44,779,594.28

รวม 45 73 104,018,474.73
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วัตถุประสงค์การจัดประชุม 
 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้กับสหกรณ์
ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประกอบการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

ที่ประชุม รับทราบ 
4.3.3  เรื่องกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  นางรุจิรา กลองรัมย์ น าเสนอ ดังนี้ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งหนังสือแจ้งมายังส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เรื่องการแก้ปัญหาหนี้

ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งไปยังสหกรณ์เจ้าหนี้
ให้ชะลอการบังคับคดี และยึดทรัพย์ การด าเนินการของลูกหนี้สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ 
เนื่องจากจะมีการขยายการด าเนินคดีไปอีก 6 เดือน โดยการพิจารณาด าเนินคดีให้อยู่ ในดุจพินิจของ
คณะกรรมการสหกรณ ์
ที่ประชุม รับทราบ 
 
4.4 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มีเรื่องน าเสนอดังนี้ 

นางสาวทรายทอง  ประดับศรี ผอ.กจส. น าเสนอดังนี้ 
       4.4.1 เรื่องการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  
  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ทั้งหมด 178 แห่ง 
น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินงาน) 89 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 89 แห่ง (ตั้งใหม่ไม่ถึง 2 ปี 3 แห่ง หยุดด าเนิน
ธุรกิจ 14 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 72 แห่ง) 
  กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 62 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินการ) 30 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 32 
แห่ง (ตั้งใหม่ไม่ถึง 1 ปี 5 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 2 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 25 แห่ง) 
  แผนการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 
1. แนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 58 แห่ง 
  2. แนะน าส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 19 แห่ง 
ที่ประชุม รับทราบ 

4.4.2 เรื่องการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์  
 นางสาวทรายทอง  ประดับศรี ผอ.กจส. น าเสนอดังนี้ 

  ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือ 
ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น เป็นฐานข้อมูลกลางของสมาชิกสหกรณ์         
ทั่วประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยแจ้งให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดด าเนินการตามแนวทางการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ให้เป็นไปตามมาตรา  
64 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งแนวปฏิบัติในการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/5 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ทั้งหมด 106 แห่ง ได้แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส่ง
ข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ และส่งให้ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพ่ือรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 
พฤศจิกายน 2561  ผลปรากฏ ดังนี้ 
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1. สหกรณ์ท่ีปิดบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 จ านวน 8 แห่ง ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียน
หุ้นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ครบถ้วน  

2. สหกรณ์ที่ปิดบัญชีสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 4 แห่ง ต้องส่งทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนหุ้นภายในเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้ สหกรณ์เพ่ือการผลิตบ้านขี้เหล็ก จ ากัด, สหกรณ์ก้าวหน้าพัฒนา
เกษตรท่าตูม จ ากัด, สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ ากัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
ที่ประชุม รับทราบ 
4.4.3 เรื่องเป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสู่ดีเด่นปี 2562/2563 

นางสาวทรายทอง  ประดับศรี ผอ.กจส. น าเสนอดังนี้ 
  ตามที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แจ้งเป้าหมายสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสู่ดีเด่น ปี 2562/2563  รายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ดังนี้  
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วันสิ้นปีทางบัญชี 
1 สกป.ที่ดินเมืองสุรินทร์ จ ากัด 31 มี.ค.ของทุกปี 
2 สกก.บ้านอ าปึล จ ากัด 

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตาเบา 
ทุกสิ้นเดือน ก.พ.ของทุกปี 
31 ธ.ค.ของทุกปี 

3 สกก.บัวเชด จ ากัด 
ก.ท านาโนนสง่า 

31 มี.ค.ของทุกปี 
31 พ.ค.ของทุกปี 

4 สกก.ส าโรงทาบ จ ากัด 
ก.ท านายาง 

31 มี.ค.ของทุกปี 
31 มี.ค.ของทุกปี 

5 สกก.ชุมพลบุรี จ ากัด 
สกป.ที่ดินชุมพลบุรี จ ากัด 

31 มี.ค.ของทุกปี 
31 มี.ค.ของทุกปี 

6 
7 

สกก.รัตนบุรี จ ากัด 
สกก.สนม จ ากัด 

31 มี.ค.ของทุกปี 
31 มี.ค.ของทุกปี 

  เกณฑ์การตัดสินที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดไว้ 5 หมวด เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 
1,000 คะแนน 
หมวดที่ 1 ความคิดริเริ่ม       100 คะแนน 
หมวดที่ 2 ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน  350 คะแนน 
หมวดที่ 3 บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน  250 คะแนน 
หมวดที่ 4 ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน  150 คะแนน 
หมวดที่ 5 การท ากิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์   150 คะแนน 
และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละระดับจังหวัดจะใช้วิธีการให้คะแนน
เพ่ือจัดล าดับคะแนน โดยคัดเลือกสหกรณ์แต่ละประเภทการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน ดังนี้ 
  สหกรณ ์  คะแนนรวมทั้ง 5 หมวด จะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     และคะแนนแต่ละหมวดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

กลุ่มเกษตรกร คะแนนรวมทั้ง 5 หมวด จะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     และคะแนนแต่ละหมวดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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หมายเหตุ เป้าหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เข้าแนะน าส่งเสริมและพัฒนาสู่ดีเด่น ดังนี้  สหกรณ์ภาคการเกษตร  สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร และกลุ่มเกษตรกร  ประเภทละ 2 แห่ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4.4 เรื่องเป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 

นางสาวทรายทอง  ประดับศรี ผอ.กจส. น าเสนอดังนี้ 
  ตามที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แจ้งเป้าหมายสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 
รายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ดังนี้  
 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วันสิ้นปีทางบัญชี 
1 สกป.ที่ดินเมืองสุรินทร์ จ ากัด 31 มี.ค.ของทุกปี 
2 สกก.นิคมฯ ปราสาท จ ากัด 

สก.เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จ ากัด 
ก.ท าสวนยางพารา บ้านอ าปึล 

31 มี.ค.ของทุกปี 
31 ม.ค.ของทุกปี 
30 เม.ย.ของทุกปี 

3 สกก.บัวเชด จ ากัด 31 มี.ค.ของทุกปี 
4 สกก.ทหารกองหนุนศรีณรงค์ จ ากัด 

ก.ท านายาง 
31 พ.ค.ของทุกปี 
31 มี.ค.ของทุกปี 

5 สก.เพ่ือการผลิตบ้านขี้เหล็ก จ ากัด 
ก.ท านาโพนม่วง-ม่วงสวรรค์ 

30 พ.ย.ของทุกปี 
30 เม.ย.ของทุกปี 

6 สก.โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด 
ก.ท านาอินทรีย์กุดมะโน 

30 ก.ย.ของทุกปี 
30 เม.ย.ของทุกปี 

  เพ่ือคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีกิจกรรม รูปแบบการท างาน และผลงานดีเด่น เป็น
ตัวอย่างส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอ่ืนในการน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานการส่งเสริมสหกรณ์ทุก
ประเภทและกลุ่มเกษตรกร และการสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการด าเนินชีวิตตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายเหตุ เป้าหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ สหกรณ์ภาคการเกษตร  สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ประเภทละ 1 แห่ง 
ที่ประชุม รับทราบ 

4.4.5 เรื่องโครงการพระราชด าริ 
นางสาวทรายทอง  ประดับศรี ผอ.กจส. น าเสนอดังนี้ 

  ได้รับการประสานเบื้องต้นจากกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 เกี่ยวกับการเสด็จพระ
ราชด าเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง  
จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2562  
 
ที่ประชุม รับทราบ 
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4.4.6 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบต่างๆ 
รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินฯ ให้ผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีภายใน 30 
วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี  

นางสาวทรายทอง  ประดับศรี ผอ.กจส. น าเสนอดังนี้ 
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่จะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (ตุลาคม 2561 – 
30 กันยายน 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 106 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561  
ผลทั้งปีสหกรณ์ปิดบัญชีได้ 7 แห่ง ปิดบัญชีไม่ได้ 1 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรปิดบัญชีได้ 1 แห่ง ปิดบัญชีไม่ได้ 0 แห่ง 
 
ทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.4.7 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีทางบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

นางสาวทรายทอง  ประดับศรี ผอ.กจส. น าเสนอดังนี้ 
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี (ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 106 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 ตุลาคม 2561  ผลทั้งปีสหกรณ์ประชุมใหญ่ได้ 5 แห่ง ประชุมไม่ได้ 1 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรประชุม
ใหญ่ได้ 4 แห่ง ประชุมใหญ่ไม่ได้ 0 แห่ง 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
4.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์  มีเรื่องน าเสนอดังนี้ 
  4.5.1 เรื่องการช าระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ช าระบัญชีทั้งหมดจ านวน  99 แห่ง (สหกรณ์ 74 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 25 แห่ง) ถอนชื่อแล้ว  2 
แห่ง (สหกรณ์ 2 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง) คงเหลือ 97 แห่ง ดังนี้ 
                               1.๑ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 14 แห่ง (สหกรณ์ 8 แห่ง             
กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 1) 
   ถึงขั้นตอนที่ 1 (อยู่ระหว่างประกาศ)   จ านวน  2  แห่ง 
   ถึงขั้นตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ) จ านวน  2  แห่ง 
    ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  3  แห่ง 
    ถึงขั้นตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)   จ านวน  1  แห่ง 
    ถึงขั้นตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)  จ านวน  4  แห่ง 
    ถึงขั้นตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/รายงานเลิก) จ านวน  1  แห่ง  
    ถึงขั้นตอนที่ 10 (มอบบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  1  แห่ง 
            ๑.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปี 2561 แยกเป็นดังนี้  
            1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 13 แห่ง  (สหกรณ์ 9 แห่ง         กลุ่ม
เกษตรกร 4 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 2) 
            ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)    จ านวน  6  แห่ง 
        ถึงขั้นตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  3  แห่ง 
        ถึงขั้นตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  3  แห่ง 
        ถึงขั้นตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี)  จ านวน  -  แห่ง 
        ถึงขั้นตอนที่ 9 (ถอนชื่อ)     จ านวน  1  แห่ง 
           ถึงขั้นตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  -  แห่ง 
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 2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 72 แห่ง (สหกรณ์ 57 แห่ง            
กลุ่มเกษตรกร 15 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 3)   

     ถึงขั้นตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ)  จ านวน  2  แห่ง 
        ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)    จ านวน  17 แห่ง 
      ถึงขั้นตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  5  แห่ง 
      ถึงขั้นตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  47  แห่ง 
        ถึงขั้นตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองงบ)    จ านวน  1  แห่ง      
ทั้งนี้ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่มีปัญหา ได้ยื่นล้มละลายไปแล้ว จ านวน 50 แห่ง 
 
 (1.) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหารายละเอียดดังนี้ 
1.1 เลิกปีงบประมาณ 2561 มีสหกรณ์จ านวน 3 แห่ง ขอล้มละลายแล้ว 1 แห่ง  
1.2 เลิกก่อนปีงบประมาณ 2561 จ านวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตร จ านวน 72 แห่ง 

- สหกรณ์ 57 แห่ง ขอล้มละลายแล้ว 35  แห่ง ยังไม่ล้มละลาย 22 แห่ง 
- กลุ่มเกษตรกรจ านวน 15 แห่ง ขอล้มละลายแล้ว 14 แห่ง ยังไม่ล้มละลาย 1 แห่ง 

 
1.3 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอล้มละลาย ปีงบประมาณ 2560 สหกรณ์ 14 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 11 แห่ง 

รวมทั้งหมด 25 แห่ง ได้วางเงินแห่งละ 15,500 บาท ครบทุกสหกรณ์แล้ว 
1.4 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ขอล้มละลาย ปีงบประมาณ 2561 สหกรณ์ 22 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง รวม

ทั้งหมด 25 แห่ง 
- วางเงินค่าธรรมเนียมศาลและเงินค่าประกันใช้จ่ายชั้นศาล แห่งละ 5 ,000 บาท วางเงินแล้ว 25 แห่ง 

เป็นเงิน 137,500 บาท  
- วางเงินค่าประกันค่าใช้จ่ายชั้นบังคับคดี แห่งละ 10,000 วางเงินแล้ว 11 แห่ง เป็นเงิน 110,000 

คงเหลือ 14 แห่ง 
1.5 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีความก้าวหน้า ที่อยู่ในขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่3 จ านวน 18 แห่ง (สกก.  

พนมดงรัก จก. มีการก้าวหน้า จากข้ันตอนที่  2 ไปขั้นตอนที่ 3 เมื่อ วันที่ 7 พ.ย. 2561 ) 
(2.)  สหกรณ์ที่ช าระบัญชีเกิน 2 ปี ยังไม่เสร็จสิ้นหรือยังไม่ล้มละลาย สหกรณ์จ านวน 19 แห่ง กลุ่ม

เกษตรกร จ านวน 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
4.5.2 เรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์   
นายธราดล ศิลาลาย ผอ.กตส. น าเสนอดังนี้ 

 รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องในระบบการจัดการข้อบกพร่อง    
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน  2561  
          1.สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จก.   

รายการ 
1. จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกไม่ เป็นไปตามข้อบั งคับ  จ านวน 120ราย เป็น เงิน 

4,760,718 บาท  
   2. เงินสดขาดบัญชี จ านวน 484,990.00 บาท  

ผลการแก้ไข  
1. สหกรณ์มีมติเรียกคืนเงินจากสมาชิก เมื่อปี 2558 
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2. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ ผู้กระท าผิดโดยจ าคุก 2 
ปี  ให้คืนเงิน 484,990.00 บาท  (ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์เม่ือวันที่ 21 ธ.ค.2558) 

 
         2.สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จก.  

รายการ 
1. สินค้าขาดบัญชี จ านวน 153,972.78 บาท  
2. รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 11 บัญชี  เป็นเงิน 86,706.57 บาท 
3. จ่ายเงินกู้ไม่ผ่านการอนุมัติจาก คกก.พิจารณาเงินกู้ คงเหลือ 27 สัญญาเป็นเงิน 

217,116.04 บาท 
ผลการแก้ไข 

1. จนท.ของสหกรณ์รวม 2 ราย เป็นผู้รับผิดชอบได้รับช าระแล้วบางส่วน คงเหลื อ 
6,215.89 บาท 

2. คงเหลือ 10 บัญชี เป็นเงิน 66,581.24 บาท 
3. สมาชิกช าระแล้ว  18 สัญญา คงเหลือ 9 สัญญา เป็นเงิน 59,680 บาท 

 
         3. สกก.พัฒนานาเสือก จก.  

รายการ 
เงินสดขาดบัญชี จ านวน  187,416.00 บาท  

ผลการแก้ไข 
อยู่ในความรับผิดชอบของอดีตเหรัญญิก ช าระงวดละ 2,500.-บาท คงเหลือ 117,416.- 

บาท 
         4. สกก.นิคมปราสาท จก.  

รายการ 
1. สินค้าขาดบัญชี จ านวน 444,326.22 บาท 
2. รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 115 บัญชี เป็นเงิน 3,099,671.41 บาท 

ผลการแก้ไข 
1. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดโดยศาลมีค าพิพากษาให้ช าระหนี้ 

    ได้รับช าระเดือนละ 2,000.00 บาท ยอดคงเหลือ ต้นเงิน 302,026.22 บาท  
    ดอกเบี้ยค้าง 349,363.37 บาท 
    ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 คงเหลือ 76 บัญชี เป็นเงิน 89,021.93 บาท ซึ่งสหกรณ์ได้ตั้งเป็น 
เงินรอจ่ายคืนตามมติที่ประชุมเม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2561 

          5. สกก.ยางพาราบัวเชด จก.  
รายการ 
สินค้าขาดบัญชี 4,350,496.77 บาท 

  ยักยอกเงิน 1,969,919.-บาท 
ผลการแก้ไข 
   สหกรณ์แจ้งความร้องทุกข์ต่ออดีตประธานฯ กรณียักยอกทรัพย์ เจ้าพนักงานสอบสวน

และจับกุมผู้กระท าผิดได้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินคดีทางแพ่งเพ่ือเรียกเงินคืน ส าหรับกรณี
สินค้าขาดบัญชี เบื้องต้นทราบว่าอดีตประธานฯ น ายางก้อนถ้วยไปขายแล้วไม่น าเงินเข้าสหกรณ์ 
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6.สก.สตรีชุมพลบุรี จก.  
  รายการ 
 ลูกหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ฯ 306,646.00 บาท 
 ผลการแก้ไข 
  ได้รับช าระคืนบางส่วน คงเหลือ ณ 31 ม.ค.61 จ านวน 48,225 บาท  

          
7. สผน.ฝายตะลุง จก.  

รายการ 
เงินสดขาดบัญชี 170,654.93 บาท 
ผลการแก้ไข 
  สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด ศาลพิพากษาจ าคุก 1 ปี 6 เดือน และชดใช้เงิน 
  จ านวน 40,000.00 บาท 

         8.สกป.ทุ่งกุลาท่าตูมสอง จก.  
รายการ 

1. ณ วันสิ้นปี 31 มีนาคม 2561 ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ จ านวน 504 ราย 
     เป็นเงิน 160,322,888.-บาท 
  2. มีลูกหนี้ไม่พบสัญญาเงินกู้ยกมาจากปีก่อน 87 ราย 150 สัญญา 
     เป็นเงิน 20,725,133 บาท 
 
ผลการแก้ไข 

1. สหกรณ์แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 8 ,19 ธ.ค.59  
2. สหกรณ์มีค าสั่งไล่ออกผู้ช่วยผู้จัดการ ,ให้ออกผู้จัดการและจนท. รวม 4 ราย 
3.ความคืบหน้าในการด าเนินคดีของพนักงานสอบสวนได้ส่งส านวนให้อัยการระหว่างเดือน

มิถุนายน -  กุมภาพันธ์ 2560 รวม 18 ราย 
4. สหกรณ์มีการทบทวนการสอบทานหนี้ ณ 31 มีนาคม 2561 มีสมาชิกปฏิเสธหนี้รวม

ทั้งสิ้น 504 ราย เป็นเงิน 160,322,888.00 บาท 
5. อัยการส่งฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ 24 มค.61 ,6 มิย.61 และ 11 กย.61 รวม 6 คดี รอฟัง

ค าพิพากษา 
 

         9. สกก.กาบเชิง จก.  
รายการ 
ประธานและผู้จัดการยืมเงินทดรองจ านวน 52,797,320.80 บาท เพ่ือท าธุรกิจรับซื้อมันฯ 
ผลการแก้ไข 
1 . ได้ รั บ เงิน ยื ม ท ด รอ งคื น แล้ ว  จ าน วน  1 6 ,5 4 3 ,4 5 4 .9 9  บ าท   ค ง เห ลื อ 

36,253,865.01 บาท 
2. สหกรณ์แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนแล้ว 
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10. สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก.  
รายการ 
1. อนุมัติและปรับขึ้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามระเบียบ 4,186,916.-บาท 
ผลการแก้ไข 
1. คณะกรรมการมีมติให้เรียกเงินคืนจากผู้อนุมัติและไล่ออกผู้จัดการ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
  4.5.3 เรื่อง ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 แยกเป็น 
      1. ข้อสังเกตผู้สอบบัญชี : ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับรายงาน/รายงานความเคลื่อนไหว 
           สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  (สหกรณ์ )  จ านวน  39  แห่ง   
ประกอบด้วย  ติดตาม 33 แห่ง    

ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน     6  แห่ง 
รายงานข้อสังเกต  เดือน  ต.ค. 61  จ านวน     7   แห่ง 
ยังไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน ส.ค. 61 จ านวน    26  แห่ง      

 สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  (กลุ่มเกษตรกร)  จ านวน  1  แห่ง  ประกอบด้วย  
ติดตาม - แห่ง   

  ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน     1   แห่ง 
  
ประชุม รับทราบ       
 
4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
 นายวัชรินทร์  มามาก ผอ.กสส.1 น าเสนอดังนี้ 
        รายงานภาพรวมของการออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 

1.  ติดตามเรื่องการจัดท าค ามั่นสัญญาการจัดซื้อของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการรวบรวมข้าว สหกรณ์ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดท า โดยอ้างว่ายังไม่เกิดความเสียหาย ส่วนทางด้านโรงสีคู่ค้าไม่สามารถจัดหาหลักประกัน
ตามท่ีให้ค าแนะน า แต่มีการท าการซื้อขายโดยวิธีการซื้อมาขายไป ยอดค้างก็มีบ้างเล็กน้อย 

2.  การช าระบัญชีของ สค. ศรีขรภูมิ จก. ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับข้อมูลมาดังนี้ 
2.1 ได้เคยเรียกคณะกรรมการมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ได้ โดยอ้างว่าสหกรณ์ได้

กลับคืนสู่สภาพเดิมว่าจะมีการยุติเรื่อง โดยขณะนี้เรื่องยังค้างอยู่ที่สถานีต ารวจ 
2.2 นายทวีป กรวยทอง อ้างว่าได้ไปฟ้องศาลปกครองว่าจะยุติเรื่องให้คืนสู่สภาพเดิม  

  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
นางบานใจ มามาก ผอ.กสส. 2 น าเสนอดังนี้ 

ขอเชิญร่วมงานกฐินวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ที่ อ าเภอปราสาท โดย สกก.ปราสาท จก. เป็น
เจ้าภาพจัดงาน          
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 



-๒๗- 
 

4.8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
นางสาวจันทิมา  โสรถาวร ผอ.กสส.3 น าเสนอดังนี้ 
      1. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ สกก. หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 จก. เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561 
หารือเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ โดยประธานคนปัจจุบันเป็นประธานของต าบลทับทัน ได้สอบถามไปยังสถาบันที่
รวบรวม จะขออนุญาตด าเนินธุรกิจรวบรวม โดยทางสถาบันแจ้งว่ารวบรวมได้ยกเว้นมันส าปะหลัง     
ที่ประชุม รับทราบ 
 
4.9 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4 
 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ ผอ.กสส.4 น าเสนอดังนี้ 

1.    รายงานผลการความคืบหน้าของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ สก. กุดหวาย-เกาะแก้ว จก. ผลการ
ด าเนินการขณะนี้ ฐาน และห้องเครื่อง ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนเครื่องชั่งอาทิตย์หน้าจะเอามาลง  

ที่ประชมุ รับทราบ 
 
4.10 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 
  นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ ผอ.กสส.5 น าเสนอดังนี้ 

1. เชิญร่วมงานปลาไหล อ าเภอชุมพลบุรี ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2561 
2. รายงานผลการรวบรวมได้ส่งมาเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
4.11 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6  

นางสาวนรินทร์ ค าเมลี ผอ.กสส.6 น าเสนอดังนี้ 
1. ได้เข้าร่วมประชุมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาของ สกก. รัตนบุรี จก. เมื่อวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 

2561  ผลการร่วมประชุม ดังนี้ 
1.1 มีผู้เข้าร่วมประชุม 102 ราย 
1.2 มีผู้ประสงค์สมัครเพ่ิม 9 ราย จ านวน 42 ไร่ 

2. ผลการเข้าแนะน าส่งเสริมและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของ สกป.ท่าตูมสอง จก.(หัวหน้าสินเชื่อคน
เดิม นางธีรนุช ) สหกรณ์ได้รายงานเกี่ยวกับการด าเนินคดี โดยศาลพิพากษาให้มีความผิด จ าคุก 20 ปี ตั้งแต่
วันที่ 18 ตุลาคม 2561       
ที่ประชุม รับทราบ  
   
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 
1.นายจตุพล หวลระลึก นวผ. น าเสนอดังนี้ 

ผลการประเมินพนักงานราชการที่เต็มขั้น  
1.1 ยังคงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเช่นเดิม เพ่ือพิจารณาการต่อสัญญาจ้างในปีต่อๆ ไป แต่จะ

ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน เนื่องจากได้รับเงินเดือนเต็มข้ันสูงสุดแล้ว 
     2.นายอัคราช ศรีเมือง นิติกร น าเสนอดังนี้ 

ผลการพิจารณาตัวชี้วัดเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ในแต่ละคนต้องมีคนละกี่ตัวชี้วัด  
2.1 อยากให้พิจารณาจากคนที่มีตัววัดมากเป็นหลัก 

   2.2 งานในภาพรวมไม่สามารถน ามาเป็นตัวชี้วัดได้ทุกคน 
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ข้อสัง่การ สหกรณ์จังหวัดฯ  

1. ก าหนดตัวชี้วัดที่ยาก ท้าทาย สามารถวัดได ้
2. ก าหนดตัวชี้วัดให้แยกเป็นเรื่อง เป็นงาน เป็นคน  

ที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 

ลงชื่อ ...ภูนิดา  เพ็งสว่าง...    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวภูนิดา  เพ็งสว่าง) 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ลงชื่อ...เฉลิมศักดิ์  จอดนอก... ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 


