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ผู้เข้าประชุม

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

10 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
11 นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
12 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
13 นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
14 นางสาวศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
15 นางพรรณภา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
16 นางจิราภร บรูณ์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
17 นางสาวพยอม พาพาน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
18 นายกฤช เยาวสกลุมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
19 นางสุทธาทิพย์ พันละบตุร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
20 นางชฎาธาร จุฑาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
21 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
22 นางกนัต์กนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
23 นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏบิติัการ
24 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ส านักงานสหกรณจั์งหวัดสุรินทร์

ครั้งที ่8/2563
วันอังคาร ที ่8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ  หอ้งประชุมส านักงานสหกรณจั์งหวัดสุรินทร์
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25 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
26 นางสาวปทัมา ดุจดา นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
27 นางสาวจุฑามาศ อปุถัมภ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
28 นางอรสา วงศ์ค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
29 นายวิรง ประดับศรี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน
30 นายนิพนธ์ เจือจาน เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน
31 นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน
32 นายวิทยา มัยสนิท นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ
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 นายวิชาญ เพ่งพิศ นักวิชาการสหกรณ์
41 นางสาวดวงฤทัย  สุขเลิศ นักวิชาการสหกรณ์
42 นายกรีฑายุทธ พันละบตุร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า           
43 นายพสิษฐ์ พิพัฒฑรคานนท์ นิติกร
44 นายจตุพล หวลระลึก นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
45 นายชนินณวัฒน์ นิลม่วง นักจัดการงานท่ัวไป
46 นางภนูิดา ปล้องกลาง เจ้าพนักงานธุรการ
47 นางสาวสุเภาวดี ต้นทอง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
48 นายพงศกร เสียงสนัน่ เจ้าพนักงานธุรการ
49 นางสุภาวดี บญุแกว้ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
50 นายพิทูร หวลระลึก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
51 นางสาวเพชรฑิรา สาระติ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
52 นางสาวอาภรณ์รัตน์ พื้นนวล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
53 นางอษุณิภา อกอุน่ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
54 นายอดิศักด์ิ สุขไสว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
55 นางกรรณิกา เปน็ตามวา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
56 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
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57 นางประทมุ เมยประโคน พนักงานพิมพ์ ส 4
58 นายสุนทร อิม่ใจ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
59 นายสมพงษ์ ด าเนินงาม พนักงานขับรถยนต์ ส 2
60 นายสุพัฒน์ หล่าบรรเทา พนักงานขับรถยนต์ ส 2
61 นายอภยั หล่าบรรเทา พนักงานพิมพ์ ส 1 

   ผู้ไม่ไดเ้ข้าประชุม
1 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิติัการ ไปราชการ
2 นายสุเรนทร์ ชูตาลัด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ไปราชการ
3 นายนพดล ฤทธิรณ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ไปราชการ

 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ข้อสั่งการสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
    1.) เรื่อง การทอดกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
         ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดทอดกฐินพระราชทาน ที่วัดกะพังสุรินทร์ 
ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 และส านักงานสหกรณ์จังหวัด
สุรินทร์ ได้มีหนังสือเชิญชวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบริจาคเงินตามก าลังศรัทธา ร่วมเป็น
เจ้าภาพไปแล้วนั้น ในส่วนของบุคลากรขอให้บริจาคเงินได้ที่ฝุายบริหารทั่วไป ขอให้ กสส. ช่วยติดตามเชิญชวน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร่วมบริจาคเงินได้ที่ฝุายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เพ่ือจะได้
รวบรวม แจ้งยอดเงินให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบต่อไป 

1.2 ผลการประชุมกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งนางสาวทัศนีย์        
ปรักมาศ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดให้เข้าประชุมแทน เม่ือวันที่ 
31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์  มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ระเบียบวาระก่อนเข้าประชุม 
       1.1 พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จังหวัดสุรินทร์ 
       1.2 พิธีมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น  
       1.3 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ การประกวดข้าวเพ่ือรองรับและส่งเสริมการส่งออก
ของตลาดข้าวโลก ประจ าปี 2563 
  2. ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มีดังนี้ 
   2.1 เรื่อง สถานการณ์น้้า เน้นให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันเพ่ือเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค 
   2.2 เรื่อง การจัดท้าผ้าป่าโคกหนองนา ได้รับเงินบริจาคจากชาวสุรินทร์ จ านวน 3 ล้านบาท 

2.3 เรื่อง เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการในงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับนาย
อภิสิทธิ์ อุส่าห์ดี (น้องนินจา) ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอเชิญชวนหัวหน้าส่วน
ราชการในจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานเลี้ยงเพ่ือแสดงความยินดีกับน้องนินจา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 
ระดับประเทศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 10 ระดับประเทศ 
ประจ าป ี2563  
   2.4 เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในที่ประชุมมีการน าเสนอ   
ของอ าเภอกาบเชิง และอ าเภอปราสาท น าเสนอโดยท่านนายอ าเภอของทั้ง 2 อ าเภอ ซึ่งทั้ง 2 อ าเภอได้    
สร้างบ้านให้กับผู้ยากจนจ านวน 34 หลัง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและ     
ผู้ยากจน นอกจากการสร้างบ้านให้อยู่อาศัยแล้ว ต้องสร้างอาชีพให้ด้วย ทั้งก่อนให้ความช่วยเหลื อมีรายได้
เท่าไร หลังการให้ความช่วยเหลือมีรายได้เพ่ิมเท่าใด ท าอย่างไรให้พ่ึงพาตนเองได้ ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการ     
ของรัฐได้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ และมีสุขภาพที่ดีด้วย   
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  3. เรื่องสถานการณ์น้้าของจังหวัดสุรินทร์ 
   ในจังหวัดสุรินทร์มีอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง รวมทั้งหมด 17 อ่าง ณ ปัจจุบัน มีปริมาณกัก
เก็บ 45 ล้าน ลบม. จากความจุที่จุได้เต็มที่ 145 ลบม. คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณกักเก็บทั้งหมด  
ปริมาณน้ าจะมีเพียงพอใช้ถึงเดือนกันยายน 2563 ซึ่งช่วงเดือนกันยายน 2563 จะมีร่องความกดอากาศต่ า
ส่งผลให้มีน้ า   เก็บกักไว้ใช้ เน้นให้ใช้น้ าอย่างประหยัด 
  4. เรื่อง ก้าหนดการประชุมกรมการจังหวัดสุรินทร์ประจ้าเดือนกันยายน 2563 ตรงกับ      
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕63 
      ฝุายบริหารทั่วไปได้น ารายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕63   
ลงในเว็บไซต์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไปเพ่ือท า
การแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
    
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบน้าเสนอโดยฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่ม      
ส่งเสริมสหกรณ์ 
   3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

   3.1.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563  (ฝบท.) 
                          

รวมทกุงบ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

งบประมาณทีไ่ดร้ับ 22,294,841.79  6,263,700.00  5,334,397.99  221,000.00     10,475,743.80  -                      

ผลการเบกิจา่ย 20,917,017.23  5,746,851.64   4,473,421.79  221,000.00     10,475,743.80  -                      

% ผลการเบกิจา่ย 93.82% 91.75% 83.86% 100.00% 100.00% -                      

    แผนเบกิจา่ย       
ของเดอืน ส.ค 63 95.00%

คงเหลอื 1,377,824.56    516,848.36     860,976.20     -                  -                    -                      

ผลการเบิกจา่ยภาพรวม สนง.สหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์  ณ  วันที ่31 สิงหาคม  2563

 
  

ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนสิงหาคม 2563)  93.82 % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน สิงหาคม 2563           95.00 %   
 มีรายละเอียดดังนี้  
 



หน้า ๖  

 

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

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กจิกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค พัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กจิกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

1.งบบุคลากร   0701246006000000    N1077

1.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ                                                                          6,239,700.00       6,239,700.00         523,810.00       5,729,306.64      91.82       510,393.36          

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

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

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 241,600.00          222,633.55            18,662.00         203,971.55         91.62       18,662.00            

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 767,300.00          820,508.00            66,300.00         745,408.00         90.85       75,100.00            

-                      

1,008,900.00       1,043,141.55         84,962.00         949,379.55         91.01       93,762.00            

รวมแผนงานบุคคลากรภาครัฐ 7,272,600.00       7,306,841.55         610,367.00       6,696,231.19      91.64       610,610.36          

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ณ วันที่   31   สิงหาคม   2563

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

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ   0701228701000000   O1126

กจิกรรมหลัก 1ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  1  ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

1.1 งานบริหารทัว่ไป

      1.  งานอ านวยการ 200,800.00          200,800.00            74,721.00         155,076.77         77.23       45,723.23            

      2. คา่เช่าส านกังาน 180,000.00          48,000.00              4,000.00           44,000.00           91.67       4,000.00              

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

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

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

      6.คา่สาธารณูปโภต -                      

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

          6.2 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 60,000.00            60,000.00              4,920.93           47,435.51           79.06       12,564.49            

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

     7. คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน -                      

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

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

        7.3 คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 40,000.00            40,000.00              40,000.00           100.00     -                      

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

รวม           2,347,300.00   2,172,235.44      187,641.93    1,901,947.72      87.56       270,287.72           



หน้า ๗  

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

ยอดยกมา 2,347,300.00       2,172,235.44         187,641.93       1,901,947.72      87.56       270,287.72          

      7.5  ค่าวสัดุส านกังาน 267,500.00          267,500.00            267,500.00         100.00     -                      

      7.6  ค่าประกนัภยัรถยนต์ 9,000.00              9,000.00                9,000.00             100.00     -                      
      7.7  ค่าประสานงานส่วนกลางและประชุมเขต 54,900.00            54,900.00              1,365.00           54,900.00           100.00     -                      
      7.8  ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 33,600.00            33,600.00              33,600.00           100.00     -                      

8.  ค่าจดันิทรรศการร่วมกบัหน่วยงานภายในจงัหวดั และประชาสมัพนัธต์ามภารกิจหน่วยงาน 80,000.00            80,000.00              4,996.00           72,941.00           91.18       7,059.00              

9. เงินส ารองจงัหวดั (เพ่ือใหห้น่วยงานสามารถบริหารงบประมาณไดค้ล่องตวั 250,000.00          250,000.00            48,371.10         205,856.52         82.34       44,143.48            

รวม  1.1 งานบริหารทั่วไป 3,042,300.00       2,867,235.44         242,374.03       2,545,745.24      88.79       321,490.20          

1.2  ค่าใชจ่้ายในงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใหมี้ความเขม้แข็งตามศกัยภาพ

       1. ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 220,000.00          220,000.00            220,000.00         100.00     -                      

       2. ค่าพาหนะ ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,700.00          150,700.00            150,700.00         100.00     -                      

1.2  รวมค่าใช้จ่ายงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มคีวามเข้มแขง็ฯ 370,700.00          370,700.00            -                    370,700.00         100.00     -                      
 1.3   ค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างปี
1. ค่าธรรมเนียมศาลในการส่งบงัคบัคดี                                          (โอนเพ่ิม 1,500) 6,669.00              6,669.00                6,669.00             100.00     -                      
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล 15,760.00            15,760.00              2,475.00           15,760.00           100.00     -                      

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

4. ค่าใชจ่้ายปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ีตามโครงการพฒันาศกัยภาพฯ 6,860.00              6,860.00                6,860.00             100.00     -                      

5. ค่าใชจ่้ายในการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนปิดบญัชีสหกรณ์ ติดตาม แนะน า ส่งเสริม 11,400.00            11,400.00              11,400.00           100.00     -                      

6.ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคก์ร พฒันาบุคลากร เพ่ือรักษามาตรฐานและคุณภาพการปฏิบติังาน 110,000.00          110,000.00            110,000.00       110,000.00         100.00     -                      
7.ค่าขนยา้ย 17,500.00            17,500.00              17,500.00           100.00     -                      

8. ค่าใชจ่้ายประชุมฯ แนวทางส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 5,000.00              5,000.00                -           5,000.00              

9. โครงการอบรม หลกัสูตร "การพฒันาศกัยภาพผูป้ฏ่ิบติัหนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์" 12,240.00            12,240.00              -           12,240.00            

10. ค่าใชจ่้ายโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลบับา้น 317,250.00          317,250.00            -           317,250.00          

รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างปี 508,079.00          508,079.00            112,475.00       173,589.00         34.17       334,490.00           
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

1.4  ค่าใช้จ่ายการด าเนนิงาน ก ากับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

       1. การป้องกนัการเกิดขอ้บกพร่อง 20,400.00          20,400.00            7,645.00           37.48      12,755.00         
       2. จดัประชุมซกัซ้อมการตรวจการ  (หา้มถวัจ่าย) 5,400.00            5,400.00              5,400.00           100.00   -                      
      3. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดบัจงัหวดั 51,800.00          51,800.00            4,950.00         34,926.00         67.42      16,874.00         
      4. ตรวจการตามค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 10,800.00          10,800.00            -                   -                     -          10,800.00         
      5. ติดตามประเมินผลความกา้วหนา้การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 6,200.00            6,200.00              1,960.00         6,200.00           100.00   -                      
      6. จดัประชุมคณะท างานระดบัจงัหวดัแกไ้ขปัญหาฯ จกบ (หา้มถวัจ่าย) 11,400.00          11,400.00            11,400.00         100.00   -                      
      7. ช าระบญัชี 104,000.00       104,000.00          11,210.00       93,310.00         89.72      10,690.00         
     8. ค่าใชจ่้ายส าหรับผูช้  าระบญัชีในการร้องขอต่อศาลเพ่ือใหศ้าลสัง่ลม้ละลาย -                      
    9. ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนั 31,500.00          31,500.00            31,500.00         100.00   -                      
        แกไ้ขปัญหา และพฒันาสหกรณ์/กลุ่มฯระดบัจงัหวดั -                      
1.4 รวมค่าใชจ่้ายในการ ด าเนินงาน ก ากบั ดูแล ตรวจสอบและคุม้ครองระบบสหกรณ์ 241,500.00       241,500.00          18,120.00       190,381.00      78.83      51,119.00         
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน -                      
ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ -                      
กิจกรรมหลัก การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  3200O1128 -                      
งบด าเนินงาน   วสัดุคอมพิวเตอร์ -                      
      1. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์/ 3,800.00            3,800.00              3,800.00           100.00   -                      
      2. ชุดโปรแกรมจดัการส านกังาน 12,000.00          12,000.00            12,000.00         100.00   -                      
รวมกิจกรรมหลกั การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 15,800.00          15,800.00            -                   15,800.00         100.00   -                      
รวมแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4,178,379.00    4,003,314.44      372,969.03     3,296,215.24   82.34      707,099.20        



หน้า ๘  

 

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

แผนงานพื้นฐาน  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กจิกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

งบลงทุน ครุภณัฑส์ านกังาน    0701228701110484  /070123200O1126 -                      

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

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

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ

กจิกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร     

งบลงทุน ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์    0701228701110030  /070123200O1128 -                      

      1. เคร่ืองพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 9,000.00              9,000.00                9,000.00             100.00     -                      

      2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับประมวลผล 23,000.00            23,000.00              23,000.00           100.00     -                      

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

แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล า้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ      0701236743000000   O1130

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

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

งบเงินอุดหนุน    0701236743500021  O1130

 - เงินอุดหนุนเพ่ือพฒันาศกัยภาพสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 144,000.00          144,000.00            144,000.00         100.00     -                      

รวมเงินอุดหนุน 144,000.00          144,000.00            -                    144,000.00         100.00     -                      

รวมแผนยุทธศาสตร์ สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล า้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม 169,100.00          169,100.00            -                    151,539.00         89.62       17,561.00             
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ      0701236743000000  O1130

กิจกรรมหลกั พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1 กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

งบด าเนินงาน

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

2.คา่ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือจดัท าแผนพฒันาธุรกิจ -                       -                         -                      -                      

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

2 กิจกรรม ประยุกตใ์ชแ้นวพระราชด าริเป็นแนวทางการขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน(บนัได 7 ขั้น)

งบด าเนินงาน

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

2. คา่ใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม

    ประชุมเชิงปฏิบติัการการประยุกตใ์ชแ้นวพระราชด าริเป็นแนวการขบัเคล่ือนเพือพฒันา 26,842.00            26,842.00              26,842.00           100.00     -                      

สหกรณ์อย่างย ัง่ยืน กิจกรรมการพฒันาเพ่ิมบทบาทบุคลากรสหกรณ์

รวมกิจกรรม ประยุกตใ์ชแ้นวพระราชด าริเป็นแนวทางขบัเคล่ือนเพ่ือพฒันาชุมชน    30,742.00            30,742.00              -                    26,842.00           87.31       3,900.00               



หน้า ๙  

 

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

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

งบด าเนินงาน

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

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรม(กิจกรรมทศันศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการกิจกรรม 67,200.00            67,200.00              40,950.00         65,250.00           97.10       1,950.00              

   สหกรณ์นกัเรียน

รวมเงินงบด าเนินงาน 114,100.00          114,100.00            40,950.00         112,150.00         98.29       1,950.00              

งบเงินอุดหนุน

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

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

รวมกจิกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 122,100.00          122,100.00            40,950.00         120,150.00         98.40       1,950.00              

4 กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นกัเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทลูกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี

งบด าเนินงาน

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

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

   สหกรณ์นกัเรียน

รวมกิจการม ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง 24,800.00         24,800.00           4,450.00         24,050.00        96.98       750.00                  
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

5 กิจกรรมรอง   ขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทาง

ทฤษฏีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ 32,600.00            32,600.00              2,080.00           8,680.00             26.63       23,920.00            

2.คา่ใชจ่้ายในการอบรมจดัท าแผนการด าเนินกิจกรรมและการประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญา -                       -                         -                      -                      

เศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตกร

รวมเงินกิจกรรมขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 32,600.00            32,600.00              2,080.00           8,680.00             26.63       23,920.00            

รวมเงนิโครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 246,542.00          246,542.00            47,480.00         186,427.00         75.62       60,115.00            

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล า้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

โครงการ ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร            0701240727000000

กิจกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายใตโ้ครงการจดัท่ีดินตามนโยบายรัฐบาล  070123200O1131

งบด าเนินงาน

1. คา่ใชส้อยและวสัดุ 41,400.00            41,400.00              30,780.00         41,400.00           100.00     -                      

-                      

รวมกิจกรรมหลกั ส่งเสริมและพฒันาอาชีพภายใตโ้ครงการจดัท่ีดินฯ 41,400.00            41,400.00              30,780.00         41,400.00           100.00     -                       



หน้า ๑๐  

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

แผนงานยุทธศาสตร์ เพ่ือสนบัสนุนดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

โครงการ ช่วยเหลือดา้นหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลกั ช่วยเหลือดา้นหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตกรร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ไป

กิจกรรมรอง ลดดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร    10,323,743.80     10,323,743.80       10,323,743.80    100.00     -                      

  (เบิกเกินส่งคืน  31

10,323,743.80     10,323,743.80       -                    10,323,743.80    100.00     -                      

รวมงบประมาณทั้งหมด        22,441,064.80     22,294,841.79       1,061,596.03    20,917,017.23    93.82     1,377,824.56    
: สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้โอนเงินเพ่ิมให้ระหว่างปี ในวัน

สิ้นเดือน รวม 3 กิจกรรม เป็นเงิน 334,490 บาท ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือน 
มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.1.3 เรื ่องผลการปฏิบัติงานของส้านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563  ประธานได้ติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
สิงหาคม 2563  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (น้าเสนอ power point)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 



หน้า ๑๑  

 

 
 
 
 



หน้า ๑๒  

 

 
 
 
 



หน้า ๑๓  

 

 
 
 
 



หน้า ๑๔  

 

 
 
 
 



หน้า ๑๕  

 

 
 
ผลงานภาพรวมจังหวัดเกิน 100 %  

กสส.3 ผลงานไม่เต็ม 100 % เนื่องจากมีจ านวนกลุ่มเกษตรกร 3 กลุ่ม สมาชิกเพิ่มเพียง 1 
กลุ่ม อีก 2 กลุ่ม ไม่มีเพ่ิม 

กสส.4 ผลงานต่ าเนื่องจากเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่สามารถเพิ่มได้ ส่วนกลุ่มขนาดใหญ่สมาชิก
เต็มพ้ืนที่แล้ว 

ประธาน ให้ กสส. เข้าไปแนะน ากลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกไม่ท าธุรกิจให้หาสาเหตุและหาแนว
ทางแก้ไข  เพราะจะเป็นสาเหตุให้การรายงานกิจกรรมอื่นๆ ผลงานต่ าลงด้วย ให้ กสส. เข้าไป
ช่วยเหลือด าเนินการ 
 
 



หน้า ๑๖  

 

 
ประธาน:  -   ให้ปรับสีกระบวนงาน ที่ 5 และ 6 จากสีเหลืองเป็นสีเขียว (ปรับใหม่แล้ว) 

- ส าหรับสหกรณ์การเกษตรผู ้เลี ้ยง โคเนื ้อส า โรง จ ากัด  ที ่ยัง ไม่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีด าเนินการประชุม โดยไม่ต้องรอผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน ขอให้แยก
ประเด็นการประชุมภายใน 150 วัน  กับการรับรองงบการเงินออกจากกัน 

 
 



หน้า ๑๗  

 

 
 
 
 



หน้า ๑๘  

 

 
 
 
 



หน้า ๑๙  

 

 
 
กสส.4  ก.เลี้ยงสัตว์จังเกา มีก าไร แต่งบไม่ออก ประชุมใหญ่ได้  
กสส.6  ก.ท านาหนองอียอ ก าไร แต่งบไม่ออก ประชุมใหญ่ได้ 
 
 



หน้า ๒๐  

 

 
 
กสส.6 = ก.ท้านาทุ่งกุลา ก้าลังด้าเนินการฟ้องคดี และจะประชุมใหญ่โดยเร็ว 

มอบ กสส.6 ติดตามเรื่องฟ้องคดี  
มอบ กบส. ติดตามเรื่องการบังคับคดี 

 



หน้า ๒๑  

 

 
 
กสส.1 =สก.กองทุนข้าวอินทรีย์ ยังไม่ประชุมใหญ่ มอบ กตส. ติดตาม 
มอบกสส.ทุกกลุ่ม ติดตามผลการด้าเนินงานของสหกรณ์ตามเวลาที่ก้าหนด 
งานใดที่ได้สั่งการในที่ประชุมแล้ว ให้ด้าเนินการและรายงาน ภายในก้าหนดเวลา 
 
 



หน้า ๒๒  

 

 
 

- เป้าหมาย 6 แห่ง ที่ยกระดับ ไม่ได้แล้วให้กลุ่มที่เกี ่ยวข้องสรุปส่ง กจส.และให้ 
กจส.สรุปและรายงาน สกจ. ทราบ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2563 ว่ามีสาเหตุ
มาจากอะไร จะท้าแผนแก้ไขอย่างไรจึงยกระดับได้ 

 



หน้า ๒๓  

 

 
 

กสส.5 สค.โคเนื้อชุมพลบุรี  จก. มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากข้อใด มอบ กจส. สรุปประเด็น และ
รายงาน สกจ. เพื่อทราบ ส่วนข้อที่ไม่ผ่าน ให้ กสส. สรุปรายงานว่าตกข้อใด ปีที่ผ่านมาอยู่ ในขั้นใด 
ปีนี้อยู่ในขั้นใด ท าอะไรไปบ้างแล้ว และจะต้องท าอะไรต่อไปอีก จึ งจะสามารถยกระดับได้ 
 



หน้า ๒๔  

 

 
 
 
 



หน้า ๒๕  

 

 
 
 

 



หน้า ๒๖  

 

 
 
 
 
 



หน้า ๒๗  

 

 
 
 
 



หน้า ๒๘  

 

 
 
 ให้ กสส.3 รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์สวนยางสังขะ จ ากัด หาก
มีการก าหนดเวลาให้แก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ควรรอให้ครบก าหนดเมื่อด าเนินการแล้ว ให้รายงานได้เลย 
 



หน้า ๒๙  

 

 
 
 
 



หน้า ๓๐  

 

 
 
กสส.2 แจ้งว่าผู้สอบบัญชียังไม่ส่งงบ 2 แห่ง ได้แก่ 1. สกก.ปฏิรูปที่ดินปราสาท จก. 2. สกก.ต าบล
ด่าน จก.  

ประธาน: -ให้ประสานผู้สอบบัญชีแล้วรายงานสหกรณ์จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 8 กันยายน 
2563  

-ให ้ ก สส . 6  เ ข ้า ไปตรวจสอบ  สก . ผู ้ผ ล ิตข ้า ว หอมมะล ิอ ินทร ีย ์บ ัว โ คก  จก .  และ  สค .            
โนนนารายณ์ จก. และรายงานผลการฟื้นฟูให้สหกรณ์จังหวัดทราบด้วย  หากไม่มีการฟื้นฟูก็ให้
ด าเนินการตามขั้นตอน 
 



หน้า ๓๑  

 

 
กลุ ่มที ่ตั ้งขึ ้น เพื ่อรองรับมวลชน หรือผลประโยชน์ของคนส่วนน้อย ให้ กสส.ทุกกลุ ่ม เข้า ไป
ตรวจสอบ หากไม่สามารถด้าเนินธุรกิจต่อไปได้หรือคนกลุ่มใหญ่ไม่ได้ประโยชน์ ก็ให้ด้าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
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เหลือ 7 แห่ง คาดว่าจะรักษาได้ 4 แห่ง รักษาไม่ได้  3 แห่ง 

- แผนปฏิบัติงานปี 2564 ให้ก้าหนดด้วยว่าท้าอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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รักษามาตรฐานสหกรณ์ไม่ได้ 2 แห่ง คือ 1. สก.ประมงสุรินทร์ 2.สบ.บ้านม่ันคงสุรินทร์ จก.  
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คาดว่ารักษาไม่ได้ 2 แห่ง คือ 1. สกก.ข้าวอินทรีย์พนมดงรัก จก. 2 .สกก.อินทรีย์ตะแสง จก. 
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มอบ กบส. ติดตามผลและรายงานสหกรณ์จังหวัดทราบ 
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มอบนักการเงิน สรุปและรายงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อทราบภายใน วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 
2563 
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มอบนักการเงิน รายงานสหกรณ์จังหวัดภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.  
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มอบ กบส. รายงานสหกรณ์จังหวัดทราบภายในวันที่ 8 กันยายน 2563  
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: มอบนักการเงินติดตามค่าฤาชาธรรมเนียมที่ยังคงค้าง รายงานสหกรณ์จังหวัดภายใน 15 
กันยายน 2563 
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: ให้ กตส. บันทึกเสนอสหกรณ์จังหวัด ว่ากลุ่มใดที่ยังบันทึกข้อมูลไม่ครบ 
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: กระบวนงานที่เป็นสีแดง (ยังไม่ด้าเนินการ) ให้ กตส. บันทึกเสนอ สหกรณ์จังหวัด ภายในวันที่ 
11 กันยายน 2563 
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1.สหกรณ์การเกษตร ปชด.จรัส-ตระเวง จ ากัด  มอบ กตส. 
2.สหกรณ์เลี้ยงโคบัวเชดสะเดาส าเภาลูน จ ากัด  ตรวจสอบข้อมูล 
3.สหกรณ์โคเนื้อระเวียง จ ากัด ผลงาน 49 นับจากอะไร 
4.สหกรณ์การเกษตรสามัคคีธรรม จ ากัด ให้รายงาน สหกรณ์จังหวัดทราบด้วย 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๖๐  

 

3.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
   3.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

   3.2.1 ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 2562/63   
   ผลการด้าเนินโครงการฯ ณ วันที่ 25 สิงหาคม  2563 รายละเอียดดังนี้  
   1) การเบิกเงินกู้ตามโครงการฯ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1 รัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ระยะเวลาชดเชย 15 เดือน ธ.ก.ส. อนุมัติวงเงินกู้ จ านวน 588 ล้านบาท มีสหกรณ์
เบิกเงินกู้ทั้งสิ้น จ านวน 7 แห่ง เป็นเงิน 528.20 ล้านบาท ส่งช าระแล้ว 5 แห่ง จ านวน 322.80 ล้านบาท 
คงเหลือยอดค้างช าระ 2 แห่ง 205.40 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

ระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 มียอดค้างช าระ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
 

สหกรณ์ 
เบิกเงินกู้ 

(ลบ.) 

คงเหลือ
ยกมา 
(ลบ.) 

ช าระ
ระหว่าง
เดือน 

ต้นเงิน
คงเหลือ 

จ านวนสัญญา 
(ช าระแล้งเบิก

ใหม่) 

หนี้ถึง
ก าหนด 

สกต.สุรินทร์ จก. 410 200 0.00 200 12 31 ธ.ค.63 
สกก.บัวเชด จก. 
(เบิกเงิน 4 ส.ค.63) 

16.20 5.40 0.00 5.40 3 31 ธ.ค.63 

รวม 426.20 205.40 0.00 205.40 15  
 
 

   2) ผลการรวบรวมข้าวเปลือก ประจ้าเดือนสิงหาคม 2563 มีสหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก 
จ านวน 4  แห่ง ดังนี้  

รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย 

สหกรณ ์

ข้าวเปลือก
ยกมา 

ช้ือข้าวเปลือก ขายข้าวเปลือก คงเหลือข้าวเปลือก 

(ตัน) ปริมาณ
(ตัน) 

ล้านบาท 
ปริมาณ
(ตัน) 

ล้านบาท ปริมาณ(ตัน) ล้านบาท 

1.สกต.สรุินทร์ จก. 5,609 680 9.47 915 13.43 5,374 66.05 
2.สกป.เมอืงสุรนิทร์ จก. 11.25 12.56 0.16 9.55 0.12 14.26 0.18 
3.สกก.บัวเชด จก. 2.60 1.49 0.01 0.51 0.007 4.09 0.005 

รวม 5,622.85 
694.0

5 
9.65 925.06 13.56 5,392.35 66.29 

   
รวบรวมข้าวเพ่ือแปรรูป 

สหกรณ ์
ข้าวเปลือก

ยกมา 

ช้ือข้าวเปลือก 
ส่งแปร

รูป 
ได้เนื้อ
ข้าวสาร 

ผลพลอย
ได ้

คงเหลือ 

ปริมาณ
(ตัน) 

ล้านบาท (ตัน) (ตัน) (ตัน) (ตัน) 

สก.เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จก. 183.55 14.77 0.23 4.94 3.92 1.18 187.83 
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 3) สรุปผลการรวบรวมข้าวเปลือก ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดย
สถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2562/63  
     สรุปผลการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 ยอดสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 25 
สิงหาคม 2563 สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 18 แห่ง  ดังนี้ 
  3.1) ผลการรวบรวมข้าวเพื่อจ้าหน่าย จ านวน 91,327.47ตัน มูลค่า 1,102,655,786.85 บาท  ผล
การจ าหน่ายข้าวเปลือก 85,934.18 ตัน มูลค่า 1,054,248,368.09 บาท คงเหลือข้าวเปลือก 
5,392.34 ตัน มูลค่า 66,298,146.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.33 เมื่อเทียบกับแผน  
  3.2) ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือแปรรูป 6 แห่ง 
จ านวน 9,153.50 ตัน  เป็นเงิน 140,503,103.31  บาท ส่งแปรรูป จ านวน 5,128.87 ตัน มูลค่า 
79,259,695.20 บาท คงเหลือข้าวเปลือก 4,024.62 มูลค่า 56,064,859.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 
55.59 เมื่อเทียบกับแผน 
   การจ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร 
ปีการผลิต 2562/63 จากการด าเนินการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯและเบิกเงินกู้
ตามโครงการการฯเพ่ือรวบรวมข้าวเปลือก หากสหกรณ์เบิกเงินกู้ไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ 
ของโครงการ และจะต้องท าหลักฐานการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรสมาชิกหรือเกษตรกรทั่วไป ซึ่งหากไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ สหกรณ์ต้องส่งคืนเงินชดเชยดอกเบี้ยแก่รัฐบาลตามเงื่อนไขท่ีก าหนด   

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

   

  3.2.2 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพริกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์ 

 1) สหกรณ์ประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกพริกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบมี
สหกรณ์ท่ีประสงค์เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น จ านวน 4 แห่ง  67 ราย พื้นที่ปลูก 60 ไร่ 3 งาน ดังนี้ 
  1. สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด  จ านวน 13 ราย พ้ืนที่ 1 งาน  
  2. สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด จ านวน 30 ราย พ้ืนที่ 29 ไร่ 2 งาน 
  3. สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด จ านวน 12 ราย พ้ืนที่ 13 ไร่ 
  4. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด จ านวน 12 ราย พ้ืนที่ 14 ไร่ 2 งาน 
 2) ลงพื้นที่เพื่อประชุมสมาชิกสหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพริกเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากโดยระบบสหกรณ์ โดย ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ รว่มกับ เจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ์ 
จ ากัด (CP CROP) ระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2563   ดังนี้ 
 

ล้าดับ ชื่อสหกรณ์ วัน/เดือน/ปี 
จ้านวน
สมาชิก 

พื้นที่ปลูก 

1 สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด  8 ก.ย.63 13 1 งาน 
2 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด 9 ก.ย.63 30 29 ไร่ 2 งาน 
3 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด  10 ก.ย.63 12 13 ไร่ 
4 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด 11 ก.ย. 63 12 14 ไร่ 2 งาน 

 รวม  54 60 ไร่ 3 งาน 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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3.2.3 เร่ือง การสนับสนุนกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ส ารวจข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอรับการส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพในสังกัด วัตถุประสงค์ให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาและต่อยอดสินค้า ผลิตภัณฑ์เพ่ือ      
เพ่ิมมูลค่า โดยขอรับสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนกลุ่มละ 100,000 บาท แบ่งเป็น การอบรมให้ความรู้     
แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพ ไม่เกิน 30% และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 70% นั้น 
      ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินส ารวจความต้องการขอรับการสนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
สังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีสหกรณ์ประสงค์ขอรับการสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ       
จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด และ สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์   
หนองสนิท  จ ากัด 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
3.3.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 3.3.1  กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
1.1) การติดตามหนี้ที่ถึงก้าหนดช้าระเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

 สัญญาครบก าหนดช าระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563   
มีหนี้ค้างช าระ จ านวน 1 สัญญา ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อตาเบา จ ากัด สัญญาเลขท่ี 
สร.62-00040  ลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562  
ต้นเงินกู้ 500,000.00 บาท วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพท า
การเกษตร ครบก าหนดช าระวันที่ 30 มิถุนายน 2563  สหกรณ์ฯ มีการช าระหนี้ จ านวน 2 
ครั้ง เป็นเงินจ านวน 331,000.00 บาท  
ข้อมูลหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 จ านวน 189,583.17 บาท รายละเอียด
การช าระ ดังนี้ 

 

วันที่ รายการ ต้นเงินกู้ คงเหลือ 
10 มิ.ย. 63 

รับช าระ 270,000.00 บาท 250,952.06 249,047.94 
30 ก.ค. 63 

รับช าระ 61,000.00 บาท 59,464.77 189,583.17 

 
 

 สัญญาครบก้าหนดช้าระภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จ านวน 28 สัญญา เป็นเงินจ านวน 
26,724,521.76 บาท ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้รับช าระหนี้แล้ว  ได้รับช าระหนี้ครบถ้วนแล้วทั้ง
จ านวน  
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ที ่ สหกรณ์ วตัถุประสงค์ โครงการพิเศษ สัญญาเลขที่ สัญญาลงวนัที่ จ านวนเงิน ดอกเบ้ีย วนัทีโ่อนเงิน ก าหนดช าระ สก.ส่งช าระหน้ี หมายเหตุ
1 สกป.ชมุพลบรีุ จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/1,800,000 บาท สร.62-00049 9 ก.ย. 62 17,457.53         1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 31 ส.ค. 63
2 สกก.บวัเชด จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/1,800,000 บาท สร.62-00050 4 ก.ย. 62 17,457.53         1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 21 ส.ค. 63
3 สกก.ล้าดวน จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/1,800,000 บาท สร.62-00051 6 ก.ย. 62 17,457.53         1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 31 ส.ค. 63
4 สค.คอโค จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/1,490,000 บาท สร.62-00052 5 ก.ย. 62 1,503,185.47    1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 31 ก.ค. 63 หมดหนี้
5 สกก.ปราสาท จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/1,800,000 บาท สร.62-00054 11 ก.ย. 62 15,238.36         1.00         16 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 21 ก.ค. 63 ช้าระแล้ว
6 สก.เกษตรอนิทรียทั์พไทย จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/1,150,000 บาท สร.62-00055 9 ก.ย. 62 1,153.42          1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 28 ส.ค. 63
7 สกก.เพือ่การผลิตและการตลาดสุรินทร์ จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/200,000 บาท สร.62-00056 10 ก.ย. 62 1,939.73          1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 31 ก.ค. 63 ช้าระแล้ว
8 สกก.ปชด.บา้นโพนทอง จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/500,000 บาท สร.62-00057 4 ก.ย. 62 4,849.32          1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 24 ส.ค. 63
9 สกก.รัตนบรีุ จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/2,500,000 บาท สร.62-00058 4 ก.ย. 62 2,667.25          1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 27 ส.ค. 63
10 สกป.ท่าตูมหนึ่ง จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/1,250,000 บาท สร.62-00059 6 ก.ย. 62 12,123.29         1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 1 ก.ย. 63
11 สกก.ต้าบลชมุแสง จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/300,000 บาท สร.62-00060 4 ก.ย. 62 2,909.59          1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 26 ส.ค. 63
12 สกก.สังขะ จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/1,530,000 บาท สร.62-00061 6 ก.ย. 62 14,838.90         1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 18 ส.ค. 63
13 สกก.ส้าโรงทาบ จก. สมาชกิกูย้มื แหล่งน้้า/2,525,000 บาท สร.62-00062 5 ก.ย. 62 23,243.84         1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63-67 17 ส.ค. 63
14 สก.ผลิตขา้วคุณภาพอนิทรียต์ระแสง จก. รวบรวมผลิตผล พฒันาธรุกจิ สร.62-00063 5 ก.ย. 62 500,000.00       1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 19 ส.ค. 63
15 สกก.ล้าดวน จก. สมาชกิกูย้มื พฒันาธรุกจิ สร.62-00064 6 ก.ย. 62 2,100,000.00    1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63
16 สกก.นิคมฯ ปราสาท จก. สมาชกิกูย้มื พฒันาธรุกจิ สร.62-00065 10 ก.ย. 62 600,000.00       1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 31 ก.ค. 63 หมดหนี้
17 สกก.ปราสาท จก. สมาชกิกูย้มื พฒันาธรุกจิ สร.62-00066 11 ก.ย. 62 2,100,000.00    1.00         16 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 21 ก.ค. 63 หมดหนี้
18 สก.โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสวา่ง จก. รวบรวมผลิตผล พฒันาสินเชื่อ สร.62-00068 5 ก.ย. 62 700,000.00       1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 26 ส.ค. 63
19 สก.โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสวา่ง จก. จัดหาสินค้าฯ พฒันาสินเชื่อ สร.62-00069 5 ก.ย. 62 900,000.00       1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 26 ส.ค. 63
20 สกป.เมืองสุรินทร์ จก. รวบรวมผลิตผล พฒันาธรุกจิ สร.62-00071 9 ก.ย. 62 2,100,000.00    1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 27 ส.ค. 63
21 สกต.สุรินทร์ จก. สกต.สุรินทร์ พฒันาธรุกจิ สร.62-00072 6 ก.ย. 62 2,100,000.00    1.00         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 18 ส.ค. 63
22 สกก.สังขะ จก. จัดหาสินค้าฯ สร.62-00073 6 ก.ย. 62 3,000,000.00    2.50         12 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 18 ส.ค. 63
23 สก.เกษตรอนิทรียทั์พไทย จก. รวบรววมข้าวเปลือกและแปรรูป สร.62-00074 16 ก.ย. 62 1,000,000.00    3.50         18 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 28 ส.ค. 63
24 สกก.ศีขรภูมิ จก. จัดหาสินค้าฯ สร.62-00075 11 ก.ย. 62 3,000,000.00    3.00         18 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 31 ส.ค. 63
25 สกก.สนม จก. จัดหาสินค้าฯ สร.62-00076 17 ก.ย. 62 3,000,000.00    2.50         18 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 30 ก.ค. 63 หมดหนี้
26 สกต.สุรินทร์ จก. รวบรวมผลิตผล รวบรวมผลิตผล (เมล็ดพนัธุฯ์) สร.62-00077 17 ก.ย. 62 3,000,000.00    1.00         19 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 18 ส.ค. 63
27 สกก.ปราสาท จก. (งวดท่ี 3) ลงทุนในทรัพยสิ์น ASPL สร.60/2561 23 ก.ย. 61 560,000.00       1.00         27 ก.ย. 61 31 ส.ค. 63 21 ก.ค. 63 ช้าระแล้ว
28 สกก.ปราสาท จก. (งวดท่ี 5) ลงทุนในทรัพยสิ์น ASPL สร.53/2558 25 ก.ย. 58 430,000.00       31 ส.ค. 63 23 ก.ค. 63 ช้าระแล้ว

26,724,521.76   รวมทัง้สิ้น

ครบก าหนดช าระ 31 สิงหาคม 2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
  

 สัญญาครบก้าหนดช้าระภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ซึ่งเป็นสัญญาที่ขยายระยะเวลาการ
ช าระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า (Covid-19)   

  - จ านวน 11 สัญญา เป็นเงินจ านวน  14,800,000.-บาท   
  - ได้รับช าระแล้ว จ านวน 4 สญัญา เป็นเงินจ านวน   3,042,285.27 บาท  
  - คงเหลือ จ านวน 8 สัญญา เป็นเงินจ านวน 11,757,714.73 บาท 
  

ที ่ สหกรณ์ วตัถุประสงค์ โครงการพิเศษ สัญญาเลขที่ สัญญาลงวนัที่ จ านวนเงิน ดอกเบ้ีย วนัทีโ่อนเงิน ก าหนดช าระ สก.ส่งช าระ คงเหลือต้นเงินกู้
1 สผน.กดุหวาย-เกาะแกว้ จก. จัดหาสินค้าฯ สร.62-00017 26 เม.ย. 62 1,000,000.00     3.50      2 พ.ค. 62 30 เม.ย. 63 23 มิ.ย. 63 หมดหนี้แล้ว
2 สกก.ต้าบลด่าน จก. จัดหาสินค้าฯ สร.62-00018 26 เม.ย. 62 500,000.00        4.00      2 พ.ค. 62 31 มี.ค. 63 24 ส.ค. 63 หมดหนี้แล้ว
3 สกก.ไตรมิตร จก. สมาชิกกูย้ืม สร.62-00020 25 เม.ย. 62 800,000.00        3.50      30 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 23 ก.ค. 63 หมดหนี้แล้ว
4 สก.สตรีเขวาสินรินทร์ จก. สมาชิกกูย้ืม สร.62-00021 25 เม.ย. 62 3,000,000.00     4.00      30 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 3,000,000.00      
5 สก.โคเนื้อโกเบโคกยาง จก. สมาชิกกูย้ืม สร.62-00025 30 พ.ค. 62 1,500,000.00     3.50      5 มิ.ย. 62 30 เม.ย. 63 1,500,000.00      
6 สกก.ผู้เล้ียงโคเนื้อ ต.ส้าโรง จก. สมาชิกกูย้ืม เข้าถึงแหล่งเงินทุน ปี 3 สร.62-00029 30 พ.ค. 62 1,000,000.00     1.00      5 มิ.ย. 62 30 เม.ย. 63 2 ก.ย. 63 257,714.73         
7 สกป.เมืองสุรินทร์ จก. สมาชิกกูย้ืม ภัยแล้ง สร.62-00034 30 ก.ค. 62 2,600,000.00     1.00      6 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 2,600,000.00      
8 สก.เกษตรอนิทรียทั์พไทย จก. สมาชิกกูย้ืม ภัยแล้ง สร.62-00035 30 ก.ค. 62 1,000,000.00     1.00      6 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 1,000,000.00      
9 สกก.ปชด.บา้นโพนทอง จก. สมาชิกกูย้ืม ภัยแล้ง สร.62-00039 8 ส.ค. 62 500,000.00        1.00      9 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 500,000.00         
10 สกก.บวัเชด จก. สมาชิกกูย้ืม ภัยแล้ง สร.62-00041 31 ก.ค. 62 2,600,000.00     1.00      6 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 2,600,000.00      
11 สกก.ต้าบลด่าน จก. สมาชิกกูย้ืม พัฒนาสินเชื่อ สร.62-00067 4 ก.ย. 62 300,000.00        1.00      16 ก.ย. 62 31 ส.ค. 63 300,000.00         

14,800,000.00   11,757,714.73     รวมทัง้สิ้น

ขยายเวลาช าระหน้ี ตามมาตรการ Covid-19 : ครบก าหนดช าระภายในวนัที ่30 ตุลาคม 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทะเบียนคุมสัญญาเงินกู้ กพส.

 
  
 
 
 
 
 



หน้า ๖๔  

 

1.2) ข้อมูลลูกหนี้ผิดนัดช้าระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       (1.2.1) สหกรณ์ลูกหนี้ผิดนัดช้าระเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ้านวน 53 แห่ง 76 

สัญญา รวมต้นเงินคงเหลือ จ้านวน  79,257,047.29 บาทประกอบด้วย 
1.) อยู่ระหว่างสืบทรัพย์/ยึดทรัพย์  จ านวน  23  แห่ง  28  สัญญา 

ต้นเงินคงเหลือ     เป็นเงิน 15,301,022.39 บาท 
2.) อยู่ระหว่างออกหมายบังคับคดี  จ านวน  13 แห่ง  16  สัญญา 

ต้นเงินคงเหลือ     เป็นเงิน  8,905,883.67  บาท 
3.) ศาลพิพากษาแล้ว    จ านวน  12  แห่ง  13  สัญญา 

ต้นเงินคงเหลือ     เป็นเงิน  15,106,759.61 บาท 
        4.) ศาลรับฟูองแล้ว    จ านวน  4 แห่ง  4 สัญญา 
       ต้นเงินคงเหลือ      เป็นเงิน  3,887,797.34 บาท 

5.) อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งอัยการ จ านวน  4 แห่ง  4 สัญญา 
ต้นเงินคงเหลือ     เป็นเงิน  4,666,922.34 บาท 

6.) อยู่ระหว่างเร่งรัด/ติดตาม   จ านวน  8 แห่ง  10 สัญญา 
ต้นเงินคงเหลือ     เป็นเงิน 14,625,265.94 บาท 

        
 
 

         (1.2.2) ผลการด้าเนินงานแก้ไขลูกหนี้ค้างช้าระในระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
2563 รายละเอียดดังนี้  
    1) ศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม จ านวน    1 สัญญา 
    2) ศาลรับฟูอง นัดไกล่เกลี่ย   จ านวน    3 สัญญา 
    3) ขอคัดหมายบังคับคดี     จ านวน  15 สัญญา  
    4) ขอออกหมายบังคับคด ี    จ านวน    3 สัญญา 
    5) แจ้งอัยการสืบทรัพย์    จ านวน    9 สัญญา 
    6) อายัดเงินฝาก     จ านวน    1 สัญญา 
    7) ถ่ายทรัพย์/ยึดทรัพย์    จ านวน    4 สัญญา    
    8) ประกาศขายทรัพย์    จ านวน    2 สัญญา 
 

สง่อัยการคุมครองสทิธิ
ศาลจงัหวัด คดหีมายเลขด าที่ คดหีมายเลขแดงที่ ว/ด/ป(สง่ไปรษณยี)์

1 สกก.พฒันาอาชีพ จ ากดั สุรินทร์ 682/2553  786/255๓  9-ส.ค.-53 2730 24-ก.ค.-63
2 สกก. สกย.อ.(1) ล าดวน จ ากดั  สุรินทร์ ผบ.68/2554  166/2554  2-ม.ีค.-54 2756 24-ก.ค.-63
3 สกก. สกย.อ.(1) ล าดวน จ ากดั  สุรินทร์ ผบ. 28/2554  ผบ.23/2554  15-ก.พ.-54 2722 24-ก.ค.-63
4 สกก.อนิทรีย์ทุง่กลุา จ ากดั  รัตนบุรี ผบ.866/2553  ผบ.947/2553  23-พ.ย.-53 2775 16-ก.ค.-63
5 สกก.อนิทรีย์ทุง่กลุา จ ากดั  รัตนบุรี ผบ.867/2553  ผบ.948/2553 23-พ.ย.-53 6-ส.ค.-63
6 สกก.อสีานใต้ จ ากดั สุรินทร์ 237/2554  296/2554  7-เม.ย.-54 6-ส.ค.-63

+ สกก.ท่าตูม สกย.อ.(1) จ ากดั สุรินทร์ ผบ.865/2556 ผบ.1057/2556 5-พ.ย.-56 3155 17-ส.ค.-63
8 สกก.หนองกระทมนาบัว  จ ากดั แขวงสุรินทร์ ผบ.133/2554 228/2558 11 เมย.54
9 สกก.กระโพ จ ากดั รัตนบุรี ผบ.88/2556 ผบ.199/2556 20พค.56 3226 21สค.63

ไดร้ับวันที่

รายงานการบงัคับคด ีกองทนุกองทนุพัฒนาสหกรณ ์ป ีงบ 2562/63

เลขทีห่นังสอื สร0010/....ล าดบัที่ ชื่อสหกรณ์
ค าพิพากษาศาล

พิพากษาวันที่
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         (1.2.3) รับช้าระหนี้จากลูกหนี้ผิดนัดเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 14 
สิงหาคม 2563 – 2 กันยายน 2563 จ านวน 7 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  230,271.83 บาท แยกเป็น 
ต้นเงิน  99,694.60 บาท ดอกเบี้ย 45,961.58 บาท และค่าปรับ 84,615.65 บาท รายละเอียด ดังนี้  
  

ต้นเงิน ดอกเบ้ีย ค่าปรับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สก.บริการสินค้าเกษตร จ้ากดั 7,000.00    4,000.94    2,999.06    -           

2 สก.โคเนื้อ ต.ส้าโรง จ้ากดั 170,000.00 169,683.84 316.16       -           

177,000.00 173,684.78 3,315.22    -           

หมายเหตุ

แยกเป็น
ยอดรวมช าระ

ช่ือสหกรณ์ที่

รวมทัง้สิน้
  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3.2 เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
 1) โครงการ อ่ืน  ๆ  หนี้ ค้ า งช้ า ระ  จ านวน  41 สัญญา  เบื้ อ งต้ น เ งิ นคง เหลื อ 

31,651,952.99 บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟูองด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้ง
หมดแล้ว ในระหว่างเดือน สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ได้รับช าระหนี้จากสหกรณ์ จ านวน 3 แห่ง 
ประกอบด้วย  

   1. สหกรณก์ารเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด ช าระเงิน จ านวน 2,500 บาท  
   2. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1)จอมพระ จ ากัด ช าระเงิน จ านวน 60,000 บาท  
   3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แก ช าระเงิน จ านวน 1,388.10 บาท (หมดหนี้) 

2) ขั้นตอนการบังคับคดี  
 อยู่ระหว่างการด าเนินการบังคับคดี จ านวน 46 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งได้แจ้ง

ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จังหวัดนครราชสีมา และส านักงานอัยการคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อด าเนินการสืบทรัพย์ของลูกหนี้ต่อไป 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

3.3.3 เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
      เบื้องต้น ต้นเงินคงเหลือ 87,740,037.49 บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟูองด าเนินคดีและ

บังคับคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างท้ังหมดแล้ว มีหนี้ค้างช าระ จ านวน 20 สัญญา แยกเป็นสหกรณ์ 
จ านวน  15 สัญญา กลุ่มเกษตรกร จ านวน 5 สัญญา ในระหว่างเดือนสิงหาคม มีสหกรณ์ช าระเงินดังนี้  คือ
กลุ่มเกษตรท านาหนองเทพ ช าระเงิน จ านวน 20,000 บาท 
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3.4 กลุ่มจัดตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์  
  3.4.1 เรื่องการจัดท้าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์   

   ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย 
และเพ่ือ ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น เป็นฐานข้อมูลกลางของ
สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดย
แจ้งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการตามแนวทางการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น       
ให้เป็นไปตามมาตรา  64 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  

   กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งแนวปฏิบัติในการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของ
สหกรณ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/5 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   

ติดตามสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 จ านวน 7 แห่ง ให้กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ติดตามให้สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เพ่ือ
รวบรวมรายงาน    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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  3.4.2 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบก้าไรขาดทุนและงบประกอบต่างๆ 
รวมทั้งรายละเอียดประกอบงบการเงินฯ ให้ผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีภายใน 30 
วัน นับแต่     วันสิ้นปีทางบัญชี  
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่จะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ ๙5 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 28 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

สรุปการปิดบัญชี จ้านวน สหกรณ์ จ้านวน กลุ่มเกษตรกร 

ปิดบัญชีภายใน 30 วัน 77 34 

ปิดบัญชี 31-180 วัน 12 1 

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

ยังไม่ถึงก าหนด 0 0 
รวม ๙5 35 
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3.4.3 เรื่องข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชขีองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) แผนทั้งปีสหกรณ์ 95 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 35 แห่ง 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 

สรุปการประชุมใหญ่ จ้านวน สหกรณ์ จ้านวน กลุ่มเกษตรกร 

ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 85 28 
ประชุมใหญ่เกิน 150 วัน 
(ติดโควิด – 19) 
ครบก าหนด 29 เมษายน 2563 
ครบก าหนด 31 พฤษภาคม 2563 
ครบก าหนด 30 มิถุนายน 2563 
ครบก าหนด 28 สิงหาคม 2563 

 
 

1 
3 
1 
3 

 
 

0 
0 
0 
0 

ประชุมใหญ่ไม่ได้ 151-180 วัน 0 0 
ยังไมค่รบก าหนด 150 วัน 2 7 

รวม 95 35 
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3.4.4 เรื่อง การประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร 

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ จ านวนทัง้หมด หมายเหตุ
(แหง่) ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 รวม ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 รวม

1 30 12 9 0 21 1 7 1 9
2 15 0 7 1 8 2 4 1 7
3 9 2 2 0 4 0 4 1 5
4 16 2 4 0 6 0 9 1 10
5 7 2 3 0 5 0 2 0 2
6 17 1 8 1 10 0 5 2 7

รวม 94 19 33 2 54 3 31 6 40

ตัวชีวั้ดผลการประเมนิสหกรณ์ยกระดับสู่ความเข้มแข็งไมน่้อยกว่าร้อยละ 86
 แผน  คือ 94 x 68   = 80 แห่ง ผล  ผ่านเกณฑ์ประมาณ 86 แห่ง (รวม สกก.ทับทิมสยาม 04 จ ากดั)

สรุปผลการประเมินยกระดบัชั้นความเข้มแข็งของสหกรณ ์ประชุม 28 สค.63

ผลการประเมินป ี2563 (ไดร้ับงบจากผู้สอบบญัชี) ผลการประเมินเบือ้งตน้ (ยงัไม่ไดง้บจากผู้สอบบญัชี)

100  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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3.4.5 เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้ โครงการน้าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพ
การเกษตร     

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายลูกหลานกลับบ้าน
สานต่ออาชีพการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือชี้แจงโครงการ ท าความเข้าใจกับผู้เข้าร่วม
โครงการ เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมให้มีเครือข่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ ระหว่าง
ผู้ เข้าร่วมโครงการ สถาบันเกษตรกร และหน่วยงานภาคีในพ้ืนที่  ในวันที่ 18 – 19 กันยายน ๒๕๖๓                 
โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ที่สมัครโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร    
สถาบันเกษตรกรในโครงการ ผู้แทนหน่วยงานภาคี และเจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 425 คน   

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จึงขอความร่วมมือกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๑. เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  ๒. แจ้งประสานเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการของอ าเภอในความรับผิดชอบของท่าน เข้าร่วม
ประชุมตามก าหนดการ โดยลงทะเบียนพร้อมเพรียงกันในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
  ๓. แจ้งประสานเกษตรกรผู้สมัครของอ าเภอในความรับผิดชอบของท่านน าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์
มาจัดแสดงในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓  

ประธาน:มอบ กสส.ประสานกับสหกรณ์ เรื่องการน าสินค้าของเกษตรกรมาจัดแสดง ในวันที่ 18 
กันยายน 2563 และชี้แจงรายละเอียดโครงการให้สหกรณ์ทราบเบื้องต้นไปก่อนเนื่องจาก โครงการ           
อยู่ระหว่างการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ ก าหนดการวันที่ 18 กันยายน 2563 ประชุม ณ ห้องริมธารา 
สวนปุารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ ,วันที่ 19 กันยายน 2563 น าสมาชิกเกษตรกรผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไป
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร ในจังหวัดสุรินทร์ 
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3.5 กลุ่มตรวจการสหกรณ์ น้าเสนอผลการปฏิบัติการในที่ประชุมดังนี้  
        3.5.1 เรื่องข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี ประจ้าเดือน สิงหาคม 2563        

จ านวนขอ้ จ านวนขอ้ (2) จ านวนขอ้ (3)

(1) สถานะ : ตดิตาม สถานะ : แลว้เสร็จ สถานะ : แลว้เสร็จ (4) = (2) + (3) (5) = (1) - (4)

1 กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ 1 19 88 15 49 32 4 7 39 49

2 กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ 2 15 68 13 52 11 2 5 16 52

3 กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ 3 9 58 9 53 5 0 0 5 53

4 กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ 4 18 94 16 70 22 2 2 24 70

5 กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ 5 4 42 4 39 3 0 0 3 39

6 กลุม่สง่เสรมิสหกรณ์ 6 16 110 14 77 26 2 7 33 77

81 460 71 340 99 10 21
120 340

460 ขอ้

120 ขอ้

340 ขอ้

สรปุการแกไ้ขขอ้สงัเกต/รายงานทีต่รวจพบจากการสอบบญัชขีองสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัสุรนิทร ์

ณ วนัที ่8 กนัยายน 2563

รวมท ัง้ส ิน้

จ านวนขอ้สงัเกตท ัง้ส ิน้ (1)

แกไ้ขแลว้เสร็จ (4) 

อยูร่ะหว่างด าเนนิการแกไ้ข (5)

ล าดบัที่ กลุม่สง่เสรมิ

อยูร่ะหว่างด าเนนิการแกไ้ข

ผลการด าเนนิการแกไ้ขขอ้สงัเกต

จ านวนแหง่ จ านวนแหง่

ขอ้สงัเกต

จ านวนแหง่

จ านวนขอ้

ด าเนนิการ

แกไ้ขแลว้

ท ัง้ส ิน้

คงเหลอืที่

ตอ้งด าเนนิ

แกไ้ขตอ่

แกไ้ขแลว้เสร็จทุกขอ้ของแหง่น ัน้ๆ
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แกไ้ขแลว้เสร็จทกุขอ้ของแหง่น ัน้ๆ

ล าดบัที่ จ านวน (ขอ้

1 1

2 2

3 3

4 1

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์2 จ านวน 2 แหง่ ไดแ้ก่

1 3

2 2

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์3 จ านวน - แหง่

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์4 จ านวน 2 แหง่ ไดแ้ก่

1 สกก.ส าโรงทาบ จ ากัด 1

2 สกก.เขวาสนิรนิทร์ จ ากัด 1

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์5 จ านวน - แหง่

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์6 จ านวน 2 แหง่ ไดแ้ก่

1  สกก.สนม จ ากัด 6

2 สก.โคเนือ้สรุนิทร์วากวิยางสวา่ง จ ากัด 1

21

สกก.อนิทรีย์ทัพไทย จ ากัด 

สกก.บา้นอ าปึล จ ากัด 

รวมท ัง้ส ิน้

สหกรณ/์กลุม่

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1 จ านวน 4 แหง่ ไดแ้ก่

 สหกรณ์เครดติยูเนีย่นตระแสง จ ากัด 

 สหกณณ์บรกิารบา้นมั่นคงสรุนิทร์ จ ากัด 

 สหกณณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรุนิทร์ จ ากัด 

 สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนที ่21 จ ากัด
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อยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ข

ตดิตาม แลว้เสร็จ

1 สกก.ล าดวน จ ากัด 6 3

2 สกก.เมอืงสรุนิทร์ จ ากัด 2 2

3 สกป.เมอืงสรุนิทร์ จ ากัด 1 1

4 สอ.สถาบันอุดมศกึษา จังหวดัสรุนิทร์ จ ากัด 2 4

5 รา้นสหกรณ์อาชวีศกึษาสรุนิทร์ จ ากัด 2 0

6 สก.เคหสถานมั่นคงบรกิารหมอกวนสรุนิทร์ จ ากัด 3 4

7 สกก.เพือ่การตลาดลกูคา้ ธ.ก.ส.สรุนิทร์ จ ากัด 2 0

8 สค.พนักงานเอชไีอสรุนิทร์ จ ากัด 4 6

9 สค.บา้นโสน จ ากัด 4 5

10 สค.คอโค จ ากัด 2 0

11 สกก.วนั วนั วนั จ ากัด 10 0

12 สก.ผลติขา้วอริทรีย์ตระแสง จ ากัด 8 1

13 กลุม่เกษตรกรท านาคอโค 1 4

14 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสัตวน์าบัว 1 1

15 ก.สวนยางพารานาด ีเพีย้ราม ทา่สวา่ง 1 1

1 สกก.นคิมฯ ปราสาท จ ากัด 1 0

2 สกก.กาบเชงิ จ ากัด 5 6

3 สกก.ปราสาท จ ากัด 4 4

4 สกก.ป้องกันชายแดนบา้นโพนทอง จ ากัด 1 0

5 สก.โคเนือ้และขา้วอนิทรีย์พนมดงรัก จ ากัด 2 0

6 สกก.โคเนือ้ตาเบา จ ากัด 8 0

7 สกก.ต าบลดา่น จ ากัด 2 0

8 สกป.ทีด่นิ อ.ปราสาท จ ากัด 5 0

9 สก.โคเนือ้สรุนิทร์วากวิปราสาท จ ากัด 5 0

10 กลุม่เกษตรกรท านาสมุด 5 0

11 ก.ท าสวนยางพาราบา้นอ าปึล 2 0

12 ก.ท านาตาเบา 5 1

13 ก.ท าสวนยางพาราต าบลกาบเชงิ 7 0

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1 จ านวน 15 แหง่ ไดแ้ก่

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์2 จ านวน 13 แหง่ ไดแ้ก่

ล าดบัที่ สหกรณ/์กลุม่
จ านวน (ขอ้
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1 สกก.บวัเชด จ ากดั 14 4

2 สกก.สังขะ จ ากัด 0 4 1

3 สก.กองทนุสวนยางสังขะ จ ากัด 7 0

4 สกก.รุ่งเรืองพัฒนา จ ากัด 7 0

5  สกก.ร่วมใจบา้นดง จ ากัด 2 0

6 สค.ดาราธวิาสขนาดมอญ จ ากัด 5 0

7 ก.ท าสวนยางพาราต าบลส าเภาลนู 5 0

8 ก.ท านาโนนสงา่ 5 0

9 ก.ท านาโคกปืด 4 0

1 สกก.จอมพระ จ ากัด 1 0

2 สกก.ศขีรภมู ิจ ากัด 5 2

3 สกก.ต าบลชมุแสง จ ากัด 4 2

4 สค.เขวาสนิรนิทร ์จ ากัด 6 5

5 สก.อาเซีย่นเพือ่เกษตรกร จ ากัด 4 0

6 สผน.กุดหวาย-เกาะแกว้ จ ากัด 17 0

7 สก.มาตรฐานสนิคา้เกษตรไทย จ ากัด 5 0

8 สกก.ไตรมติร จ ากัด 5 3

9 ก.ท านาต าบลส าโรงทาบ 2 2

10 ก.ท านาศรีสขุ 2 3

11 ก.ท านาหมืน่ศรี 2 0

12 ก.เลีย้งสัตวก์ระออม 5 2

13 ก.เลีย้งสัตวส์ าโรงทาบ 4 1

14 ก.ผูป้ลกูขา้วต าบลบงึ 2 0

15 ก.ท านายาง 2 2

16 ก.ท าสวนยางพาราบา้นนอ้ย 4 0

1 สกก.ชมุพลบรุ ีจ ากัด 18 2

2 สกป.ชมุพลบรุ ีจ ากัด 10 1

3 สก.โคเนือ้ชมุพลบรุ ีจ ากัด 6 0

4 ก.ท านาโพนม่วง-ม่วงสวรรค์ 5 0

1 สก.ผูใ้ชน้ ้าฝายตะลงุ จ ากัด 1 1

2 สกป.ทุง่กุลาทา่ตมูสอง จ ากัด 9 1

3 สกก.สตรีทา่ตมู จ ากัด 1 1

4 สก.โคนมรัตนบรุ ีจ ากัดฃ 8 6

5 สก.กา้วหนา้พัฒนาเกษตรทา่ตมู จ ากัด 3 7

6 สกป.ทา่ตมูหนึง่ จ ากัด 15 0

7 สกก.ทา่ตมู จ ากัด          10 0

8 สก.โคเนือ้หนองเมธ ีจ ากัด 3 3

9 สก.กองทนุสวนยางทา่ตมู จ ากัด 1 7

10 กลุม่เกษตรกรท านาเมอืงแก 4 0

11 ก.ท าสวนยางพาราต าบลเบดิ 3 0

12 ก.ท านาอนิทรีย์กุดมะโน 5 0

13 ก.ท านาสนม 8 0

14 ก.ชาวสวนยางพาราบา้นนาดี 6 0

340 99รวมท ัง้ส ิน้

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์3 จ านวน 9 แหง่ ไดแ้ก่

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์4 จ านวน 16 แหง่ ไดแ้ก่

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์5 จ านวน 4 แหง่ ไดแ้ก่

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์6 จ านวน 14  แหง่ ไดแ้ก่
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 3.5.2 เรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ประจ้าเดือน สิงหาคม 2563 รายละเอียด ดังนี้ 

  นางบานใจ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้งเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องของ
สหกรณ์  โดยมีข้อสรุปผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 ดังนี้  
      1. ข้อบกพร่องตามแผนปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  ยกมาจ้านวน  17  
สหกรณ์  

1.1  สถานะ แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์  จ านวน  9 สหกรณ์ 
1.2 สถานะ  แก้ไขเสร็จสิ้นต้องติดตาม จ านวน  7  สหกรณ ์ 

1)  สกก.วัน วัน วัน จ ากัด กรณี ค้างช าระค่าข้าวเปลือก สหกรณ์ฯ ยังช าระไม่เสร็จสิ้น 
2)  สอ.ต ารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จก.  กรณี เงินสดขาดบัญชี ฟูองคดี รอเสนอท่ี ประชุมใหญ่ตัดหนี้สูญ 
3)  สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก. กรณี จ่ายเงินเดือน/ตอบแทนเกินระเบียบ ติดตามผลฟูองคดี 
4)  สกก.นิคมฯ ปราสาท จ ากัด กรณี ลูกหนี้สินค้าขาดบัญชี ฟูองคดีแล้ว ยังช าระไม่เสร็จสิ้น 
5)  สกก.กาบเชิง จ ากัด กรณี เงินยืมทดรอง ติดตามผลการฟูองคดี  
6)  สผน.ฝายตะลุง จ ากัด  กรณี เงินสดขาดบัญชี ฟูองคดีแล้ว ยังช าระไม่เสร็จสิ้น 
7)  สกป.ท่าตูมสอง จ ากัด กรณี ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ ฟูองคดีแล้ว ยังไม่ได้รับช าระเงิน 
                1.3 สถานะ  อยู่ระหว่างการแก้ไข จ านวน    1  สหกรณ์ 
1) สก.กองทุนสวนยางสังขะ จ ากัด กรณี เงินสดขาดบัญชี ยังไม่ได้จัดท าหนังสือรับสภาพหนี้  

        2. ข้อบกพร่องใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ้านวน  11  สหกรณ์ 
     2.1  สถานะ แก้ไขเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จ้านวน 3 สหกรณ์  
      1) สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด กรณีเงินฝากบุคคลภายนอกถอนเงินฝากแล้ว 
(พ.ค. 63) กรณี เงินค่าทนายความได้รับคืนครบจ านวนแล้ว (ส.ค.63)                      
     2) สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก.  กรณีขายข้าวเงินเชื่อ ได้รับเงินครบตามจ านวนแล้ว 
(ก.ค.63) 
      3) สค.นครสังขะ จ ากัด กรณี ไม่ส่งงบประจ าปี 3 ปี ได้เสนอที่ปชญ.อนุมัติงบแล้ว (ก.ค.63)
  
     2.2  สถานะ  แก้ไขเสร็จสิ้นแต่ต้องติดตาม  จ้านวน  4  สหกรณ์  
     1) สกก.ท่าตูม จ ากัด  กรณี สินค้าขาดบัญชี การจ่ายเงินกู้ฯลฯ -ติดตามผลฟูองคดี 
     2) สกป.ท่าตูมหนึ่ง จ ากัด กรณี ผู้ค้ าประกันเกิน/หลักประกันไม่คุ้มหนี้ -ติดตามผลฟูองคดี 
     3) สกก.เมืองสุรินทร์ จ ากัด กรณี กู้เงินแทนกัน 6 ราย -ติดตามผลฟูองคดี 
     4) สอ.ตชด. 21 จ ากัด  กรณี จ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ -ติดตามการเรียกเงินคืน  
     

2.3  สถานะ  อยู่ระหว่างการแก้ไข จ้านวน   3  สหกรณ์ 
    1) สอ.สถาบันอุดมศึกษาฯ จ ากัด  กรณี วงเงินกู้ยืมฯ เกิน - ก าหนดแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 2563 
    2) สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก. กรณี ปิดบัญชีไม่ได้/เงินฝาก/เงินกู้/เงินลงทุน - อยู่
ระหว่างแก้ไข 
         3) สกก.รัตนบุรี จ ากัด (ก.ค.63)  กรณี เงินกองทุนฟ้ืนฟูอาชีพ – ติดตามผลการเรียกเงินคืน 
    4) สก.กองทุนสวนยางสังขะ จก. (ส.ค.63)  กรณี จ่ายเงินทุนฯ/มีสินค้าขาด แต่งตั้งคกก.
สอบสวนแล้ว 

   5) สกก.บ้านอ าปึล จ ากัด (ส.ค.63) กรณี สมาชิกกู้เงินแทนกัน แต่งตั้งคกก.สอบสวนแล้ว 
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    2.4 สถานะ  ยังไม่เริ่มด้าเนินการแก้ไข    จ้านวน  1  สหกรณ์ 
   1) สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก. (ส.ค.63) กรณ ีขายข้าวต่ ากว่าราคาที่ก าหนด 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

   
 3.5.3 เรื่อง การช้าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรการช้าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร           
(เพื่อติดตาม) (น้าเสนอโดยรายงานหน้าจอ) 
  นางบานใจ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้ง เรื่อง การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ดังนี้ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการช าระบัญชีสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ทั้งหมด 102 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 78 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 24 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 2 
กันยายน 2563) ถอนชื่อแล้วสหกรณ์ 4 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง คงเหลือ 94 แห่งดังนี้ 
  ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 10 แห่ง (สหกรณ์ 8 แห่ง 
กลุ่มเกษตรกร 2 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นดังนี้ 
      1)  ก รณี สหกรณ์ แ ล ะกลุ่ ม เ กษต รกรที่ ไ ม่ มี ปั ญห า อุปส ร รค  จ า น วน  15  แห่ ง                      
(สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 6 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการช้าระบัญชี 
จ้านวน (แห่ง) 

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

รวม 8 2 
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      2)  ก ร ณี ส ห ก ร ณ์ แ ล ะ ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร ที่ มี ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค  จ า น ว น  7 7  แ ห่ ง                          
(สหกรณ์ 61 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
          - ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 16 แห่ง (สหกรณ์ 16 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง)   
          
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
  
 
         - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) ดังนี้  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการช้าระบัญชี 
จ้านวน (แห่ง) 

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

รวม 9 6 

ขั้นตอนการช้าระบัญชี 
จ้านวน (แห่ง) 

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

รวม 16 - 
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  3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ถอนชื่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   สหกรณ์ถอนชื่อแล้ว จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
    1. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านปูองกันตนเองชายแดนจรัส-ตระเวง จ ากัด 
    2. สหกรณ์เลี้ยงโคบัวเชดสะเดาส าเภาลูน จ ากัด 
    3. สหกรณ์โคเนื้อระเวียง จ ากัด 
   กลุ่มเกษตรกรถอนชื่อแล้ว จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
    1. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลเทนมีย์ 
    2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตร าดม 
    3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่ 
 
**** เสนอขอถอนชื่อ จ านวน 2 แห่ง (คาดว่าจะถอนชื่อได้) 
  1. สหกรณ์การเกษตรสามัคคีธรรม 
  2. กลุ่มเกษตรกรท านาบึง 
 

เอกสารแนบ 1 

 
  ๑. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยูใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 10 แห่ง (สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 
2 แห่ง) สรุปผลดังนี ้
  
  ถึงขั้นตอนท่ี 3 (ส่งงบฯ ตามม.80 ให้ผู้สอบบัญชี)  จ านวน  10  แห่ง ดังนี ้

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช้าระบัญช ี
1. สหกรณโ์คเนื้อคูตัน จ ากัด นายวิชาญ เพ็งพิศ 
2. สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมืองช้าง จ ากัด นายวิชาญ เพ็งพิศ 
3. สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากัด นางโสภาพรรณ เจือจาน 
4. สหกรณโ์คเนื้อสรุินทร์วากิวหนองบัวบาน จ ากัด นางอุษณิภา อกอุ่น 
5. สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินศีขรภมูิ จ ากัด  นายจารุวัฒน ์วิยาสิงห ์
6 สหกรณโ์คเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จ ากัด นางสาวปัทมา ดุจดา 
7. สหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสอืก จ ากัด นางจิราภร บูรณ์เจริญ 
8. สหกรณผ์ู้ผลิตพืชอาหารสัตว์และพลังงานสรุินทร์ จ ากัด นางสาวปริศนา ฟักนวล 
9. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวต์าวัง นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร 
10. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าสว่าง นางสาวเพชรฑิรา สาระต ิ

 

 
 
 

กระบวนการล้มละลาย 
จ้านวน (แห่ง) 

สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
1. ศาลมีค าสั่งพิพากษาให้ล้มละลาย (19 แห่ง) 12 7 
2. รอค าสั่งพิพากษาให้ล้มละลาย (12 แห่ง) 11 1 
3. รอนัดประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก (6 แห่ง) 5 1 
4. เจ้าพนักงานแถลงปิดคดี (17 แห่ง) 12 5 
5. อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย (7 แห่ง) 5 2 

รวม 45 16 
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  2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็นดังน้ี 
      1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 15 แห่ง (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 
6 แห่ง) สรุปผลดังนี้  
  ถึงขั้นตอนท่ี 3 (ส่งงบฯ ตาม ม.80ให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  5  แห่ง ดังนี ้

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

 

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

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

 

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

1.สหกรณโ์รงเรียนเทศบาลท่าตมู จ ากัด น.ส.เสาวลักษณ์ สุขชัย 
  

   

  ถึงขั้นตอนท่ี 8 (ผู้สอบบัญชีรับรอง ม.87) จ านวน  1  แห่ง ดังนี ้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช้าระบัญช ี

1. กลุ่มเกษตรกรท านา นายพิทูร หวลระลึก 
  

   
  ถึงขั้นตอนท่ี 10 (ส่งมอบบรรดาสมุด) จ านวน  6  แห่ง ดังนี ้

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช้าระบัญช ี
1. สหกรณโ์คเนื้อระเวียง จ ากัด   น.ส.นรินทร์ ค าเมล ี
2. สหกรณ์การเกษตร ปชด.จรสั-ตระเวง จ ากดั นางรุจิรา    กลองรัมย ์
3. สหกรณเ์ลี้ยงโคบัวเชดสะเดาส าเภาลูน จ ากัด นายสุเรนทร์ ชูตาลดั 
4. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวต์ร าดม น.ส.เพชรทิรา สาระต ิ
5. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตวห์นองใหญ ่ นายพิทูร  หวลระลึก 
6. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลเทนมีย ์ นางจิราภร บูรณ์เจริญ 
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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)  
  ถึงขั้นตอนท่ี 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบ ม.80)  จ านวน  1  แห่ง ดังนี้ 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช้าระบัญช ี
2. สหกรณ์การเกษตร สกอ.ทุ่งกุลาพัฒนาอาชีพ จ ากัด  นางบานใจ มามาก/ 

นายวิชาญ เพ่งพิศ 
           
  ถึงขั้นตอนท่ี 3 (ส่งงบฯ ตาม ม.80ให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  8  แห่ง ดังนี ้

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช้าระบัญช ี
1. สหกรณเ์ครื่องเงินสรุินทร ์จ ากดั นายธราดล ศิลาลาย/ 

นางกันกนิษฐ์ สายวงษ์ประดิษฐ์ 
2. สหกรณผ์ู้เลี้ยงโค-กระบือจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด นายนิพนธ ์ เจือจาน 
3. สผน.สถานสีูบน้ าด้วยไฟฟูาบ้านม่วงมูล จ ากัด นายกิตติศักดิ ์ไชยกิตต/ิ 

นางสาวร าพงึ ทรงงาม 
4. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชุมชน สกย.อ.(1)จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด นายธราดล  ศิลาลาย 
5. ร้านสหกรณ์รวมช่างสุรินทร์ จ ากัด นางสาวปัทมา ดุจดา 

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

 

  ถึงขั้นตอนท่ี 6 (ด าเนินการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน) จ านวน 4 แห่ง ดังนี ้
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ช้าระบัญช ี

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

 

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

1. สหกรณผ์้าไหมสวายเมืองสุรินทร์ จ ากัด  นางสาวจันทิมา  โสรถาวร 
2. สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนพัฒนาท้องถิ่นอีสาน จ ากัด น.ส.พัชศิริญา วงศ์พุทธะ 

   

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

1. สหกรณ์การเกษตรสามัคคีธรรม จ ากัด นายจารุวัฒน ์ วิยาสิงห์ 
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      - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง)  
 

ที ่ รายชื่อสหกรณ์ ผู้ช้าระบัญช ี
กระบวนการล้มละลาย 

ศาลมีค้าสั่งพิพากษาล้มละลาย จพง.แถลงปิดคดี ขอคัดค้าแถลงปิดคดี 

   
1 สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานรัตนบรุ ีจ ากัด นางจันจิรา ศรรีะเริญ 11-มี.ค.-62  15 ก.ค.62  18 ธ.ค.62 

2 สหกรณ์สหพันธส์ตรีทุ่งมน จ ากัด นางพรรณภา หวลระลึก  17 เม.ย.62 รอค าสั่งศาลปิดคด ี   

3 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าหวยล าพอก จ ากัด นายธราดล  ศิลาลาย 2-พ.ค.-62 10-มี.ค.-63 คัดแล้ว/รอเอกสาร 
4 สหกรณ์การเกษตรสตรีหนองระว ีจ ากัด นางบานใจ  มามาก 1-พ.ค.-62  11 ก.ย.62 12 ธ.ค. 62 

5 สหกรณ์การเกษตรหนองกระทมนาบัว จ ากัด นางสาวพยอม  พาพาน  7 ต.ค.62 รอค าสั่งศาลปิดคด ี   

6 สหกรณ์ผูเ้ลี้ยงสุกรรายย่อยอลงกรณ ์จ ากัด นายพิทูร  หวลระลึก 14-พ.ย.-62 16-เม.ย.-63 คัดแล้ว/รอเอกสาร 

7 สหกรณ์การเกษตรรามมหาชน จ ากัด นางสาวร าพึง  ทรงงาม 22-ม.ค.-63 7 เม.ย. 63 ก.ค. 63 

8 สหกรณ์การเกษตรทัพพญารวมชนสตร ีจ ากัด น.ส.นรินทร์ ค าเมล ี  17 ก.ย.62 4 ธ.ค. 62 2 มิ.ย. 63 

9 สหกรณ์การเกษตรอสีาน - โคกเวง จ ากัด น.ส.พิชญาภา แสงดาว 6-ม.ค.-63 27-มี.ค.-63 ก.ค.-63 

10 สหกรณ์การเกษตรอสีานใต ้จ ากัด นางชฎาธาร  จุฑาจันทร ์  24ก.พ.63 15 มิ.ย. 63 3 ส.ค. 63 

11 สหกรณ์การเกษตรเพื่อชุมชนบ้านขาม จ ากัด นายจารุวัฒน ์ วิยาสิงห์  12พ.ย.62 2-ก.พ.-63 5-มิ.ย.-63 

12 สก.ผูผ้ลติข้าวหอมมะลสิุรินทร ์จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง  13 เม.ย.63     
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ที ่ รายชื่อสหกรณ์ ผู้ช้าระบัญช ี
กระบวนการล้มละลาย 

ศาลมีค้าสั่งพิพากษาล้มละลาย จพง.แถลงปิดคดี ขอคัดค้าแถลงปิดคดี 

13 สหกรณ์สหพันธ์ขอนแตก จ ากัด นางรุจิรา กลองรมัย ์  15 เม.ย.63     

14 สหกรณ์การเกษตรเมืองลีง สกย.อ.(1) จ ากัด นายวัชรินทร ์ มามาก  27 ก.พ.63 2 ก.ค. 63 3 ส.ค. 63 

15 สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ ์จ ากัด น.ส.นรินทร์ ค าเมล ี 19-ก.พ.-63 4-มี.ค.-63 ก.ค.-63 

16 สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ-ศรีณรงค ์จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง  1 เม.ย.63     

17 สหกรณ์พืชผลสุรินทร ์จ ากัด น.ส.ศุลีพร ฉัตรเฉลมิเดช รอนัดประชุม จน. ครั้งแรก     

18 สหกรณ์ชาวไรม่ันส าปะหลังจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด  น.ส.พัชศิริญา วงค์พุทธะ       

19 สหกรณ์การเกษตร สกย.อ (1) ล าดวน จ ากัด นายนิพนธ ์ เจือจาน 
18 พ.ค. 63 /รอประกาศ : งดไต่
สวน     

20 สหกรณ์การเกษตรท านบสามัคคีธรรม จ ากัด นายนิพนธ ์ เจือจาน 24-มิ.ย.-63     

21 สหกรณ์บริการอาสาสมัครสาธารณสุข จ.สุรินทร์ จ ากัด นายนิพนธ์   เจือจาน 
2 เม.ย. 63 จพท รวบรวมทรัพยส์ิน
ไม่ได้เลย     

22 สหกรณ์การเกษตรเพื่อกลุ่มเกษตรกรสุรินทร์ จ ากัด นางจิราภร  บูรณ์เจรญิ รอนัดประชุม จน. ครั้งแรก     

23 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท จ ากัด นายพิทูร  หวลระลึก 4-มิ.ย.-63     

24 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพ จ ากัด นางพรรณภา  หวลระลึก       

25 สหกรณ์การเกษตรแนงมดุ จ ากัด นายอัคราช   ศรีเมือง รอนัดประชุม จน. ครั้งแรก     

26 สหกรณ์การเกษตรพนมสวาย จ ากัด นางเกียรตสิุดา ค่ าสุรยิา       

27 สหกรณ์การเกษตรอินทรยี์ทุ่งกุลา จ ากัด นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ       
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ที ่ รายชื่อสหกรณ์ ผู้ช้าระบัญช ี
กระบวนการล้มละลาย 

ศาลมีค้าสั่งพิพากษาล้มละลาย จพง.แถลงปิดคดี ขอคัดค้าแถลงปิดคดี 

28 สหกรณ์การเกษตรศรณีรงค ์จ ากัด นายวัชรินทร ์ มามาก รอนัดประชุม จน. ครั้งแรก     

29 สกก.สกย.อ (1) จอมพระ จ ากดั นายวัชรินทร์ มามาก       

30 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม สกย.อ.(1) จ ากัด นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร 2-ก.ค.-63     

31 สกก.พัฒนาอาชีพปราสาท จก. นางสาวพยอม  พาพาน       

32 สกก.สกย.อ.(1) ศีขรภมูิ จก. นายเฉลมิศักดิ ์ จอดนอก       

33 
สกก.สามประสาน จก. นายปิยะ     สังขฤทธ์ิ 15 เม.ย. 63 

    

34 สหกรณ์สตรสี าโรงทาบ จ ากัด  นายปิยะ  สังขฤทธ์ิ       

35 สหกรณ์เกษตรหมู่บ้าน ปชด.โอทะลัน จก. (หนี้ชุมนุม) นายกฤช   เยาวสกลุมาศ       

36 สก.สมัชชาเกษตรกรต าบลโพนครก จก. นส.ทรายทอง ประดับศร ี รอนัดประชุม จน. ครั้งแรก     

37 สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยชุมพลบุร ีจ ากัด นายอดิศักดิ ์ สุขไสว       

38 สกก.สกย.อตุสาหกรรมเกษตรสรุนิทร์ จก. นายอัคราช   ศรีเมือง 26-มี.ค.-63     

39 สก.ปศุสตัว์จังหวัดสุรินทร ์จก. น.ส.พยอม พาพาน       

40 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสรุินทร์(งบ สก.เอง) นายธราดล   ศิลาลาย 2 ม.ค. 63 17 ก.พ. 63 คัดแล้ว/รอเอกสาร 

กลุ่มเกษตรกร 

1 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองเทพ นางสาวร าพึง  ทรงงาม 3-มิ.ย.-62 19 ส.ค. 62 1 เม.ย. 63 



หน้า ๘๑  

 

ที ่ รายชื่อสหกรณ์ ผู้ช้าระบัญช ี
กระบวนการล้มละลาย 

ศาลมีค้าสั่งพิพากษาล้มละลาย จพง.แถลงปิดคดี ขอคัดค้าแถลงปิดคดี 

2 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ส าโรง น.ส.อาภรณร์ัตน ์ พื้นนวล 22-ส.ค.-62 4-ก.พ.-63 2-มิ.ย.-63 

3 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เมืองที นางกัลยวรรธน์ ทัดศร ี 19 ส.ค. 62 7-มี.ค.-63 คัดแล้ว/รอเอกสาร 

4 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กุดหวาย นางสุภาวด ี บุญแก้ว  3 ต.ค.62 13 มี.ค.63 2 มิ.ย.63 

5 กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมยีง น.ส.พัชศิริญา วงค์พุทธะ 20 ม.ค. 63     

6 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ ่ น.ส.เสาวลักษณ ์ สุขชัย  17 เม.ย.62     

7 กลุ่มเกษตรกรท านาจีกแดก นายสุเรนทร ์ ชูตาลัด 2 ก.ค. 63 รอค าสั่งศาลปิดคด ี   

8 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ช่างป่ี นางสุภาวด ี บุญแก้ว 13 เม.ย. 63 รอค าสั่งศาลปิดคด ี   

9 กลุ่มเกษตรกรท านาสวาย นายปภังกร  หวลระลึก 15 เม.ย. 63     

10 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แก นางอุษณิกา  อกอุ่น 2 ก.ค. 63     

11 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวทอง นางปุณิกา  หวลระลึก รอนัดประชุม จน. ครั้งแรก     

12 กลุ่มเกษตรกรท านาเกาะแก้ว นายปริญญา  ยวงปรางค ์ 14 พ.ย. 62     

13 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกยาง  นางโสภาพรรณ  เจือจาน 2 ธ.ค. 62  2 เม.ย. 63 2 มิ.ย. 63 

14 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์โคกตะเคียน นางเกียรตสิุดา ค่ าสุรยิา       
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 เอกสารแนบ 5 

 
  - ยื่นล้มละลาย (ต่อ)            
             3) อยู่ระหว่างประกาศไม่ล้มละลาย  จ านวน 7 แห่ง  (เอกสารแนบ 6) ดังนี ้    

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

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

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
     

3.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1-6 น้าเสนอในที่ประชุมโดย Power Point ดังนี ้  
3.6.1 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) 
 
3.6.2 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) 
 
3.6.3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) 
 
3.6.4 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) 
 
3.6.5 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) 
 
3.6.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กสส/6.Template%20กสส.1%20นำเสนอที่ประชุมประจำเดือน%2019%20ส.ค%20%2063.pptx
../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กสส/template%20กสส.2%20นำเสนอ%20ส.ค.pptx
../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กสส/กสส3นำเสนอเดือน%20ส.ค.63.pptx
../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กสส/8.%20Template%20-%2063%20กสส.4%20-%20ก.ค.%2063.pptx
../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กสส/template%20กสส.5%20%20%2019%20%20ส.ค%2063.pptx
../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี63/ประชุมครั้งที่%207/กสส/template%20กสส.6%20%20ประชุม%2019%20ส.ค.%2063.pptx
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ –ไม่ม-ี 
 

เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
        
        ลงชื่อ  .................................  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
                   เจ้าพนักงานธุรการ 
        ลงชื่อ  .................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 


