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ผู้มาประชุม

1 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัด ประธาน
2 นายสมควร แสงอนิทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
3 นางสาวทรายทอง  ประดับศรี      นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
4 นายธราดล ศิลาลาย นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ
5 นางบานใจ มามาก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
6 นายเฉลิมศักด์ิ จอดนอก นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
7 นายปยิะ สังขฤทธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
8 นางสาวจันทิมา โสรถาวร นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
9 นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
10 นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
11 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
12 นางสาวศุลีพร ฉัตรเฉลิมเดช นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
13 นางเกยีรติสุดา ค่ าสุริยา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
14 นางสาวพยอม พาพาน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
15 นายกฤช เยาวสกลุมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
16 นางชฎาธาร จุฑาจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
17 นางรุจิรา กลองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
18 นางสาวปริศนา ฟักนวล นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ
19 นางสุทธาทิพย์ พันละบตุร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ
20 นางสาวทัศนีย์ ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ
21 นางสาวจิราพร เกลียวทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ
22 นายยศพงษ์ เสนาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ

รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้ง
ส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์

ครั้งที ่10/2562 
วันพฤหสับดี ที ่3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ  หอ้งประชุมส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสุรินทร์

      
 
 

/23. นายค าภา...... 
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ผู้มาประชุม

23 นายค าภา เรืองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ
24 นายอธิปพันธ์ รักษาพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ
25 นางสาวพัชศิริญา วงศ์พุทธะ นิติกรปฏิบติัการ
26 นางอรสา วงศ์ค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
27 นายวิรง ประดับศรี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

28 นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน

29 นางกลัยวรรธน์ ทัดศรี นักวิชาการสหกรณ์
30 นางสาวร าพึง ทรงงาม นักวิชาการสหกรณ์
31 นายปริญญา ยวงปรางค์ นักวิชาการสหกรณ์
32 นายปภังกร หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
33 นางปณิุกา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์
34 นางสาวพิชญาภา แสงดาว นักวิชาการสหกรณ์
35 นางสาวณัทติกา สมหมาย นักวิชาการสหกรณ์
36 นายวิชาญ เพ่งพิศ นักวิชาการสหกรณ์
37 นายศุภวัฒน์ ซาเสน นิติกร
38 นายกรีฑายุทธ พันละบตุร นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
39 นายจตุพล หวลระลึก นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
40 นางภูนิดา ปล้องกลาง เจ้าพนักงานธุรการ
41 นางสาวสุเภาวดี ต้นทอง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
42 นายพงศกร เสียงสนัน่ เจ้าพนักงานธุรการ
43 นายพิทูร หวลระลึก เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
44 นางสุภาวดี บญุแกว้ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
45 นางสาวเพชรฑิรา สาระติ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
46 นางสาวอาภรณ์รัตน์ พื้นนวล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
47 นางอษุณิภา อกอุน่ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  

 
 
 

/48. นายอดิศักดิ์........ 
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48 นายอดิศักด์ิ สุขไสว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
49 นางกรรณิกา เปน็ตามวา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
50 นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชัย เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
51 นางประทมุ เมยประโคน พนักงานพิมพ์ ส 4
52 นายนพดล ฤทธิรณ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
53 นายสุนทร อิม่ใจ พนักงานขับรถยนต์ ส 2
54 นายสุพัฒน์ หล่าบรรเทา พนักงานขับรถยนต์ ส 2
55 นายอภัย หล่าบรรเทา พนักงานพิมพ์ ส 1  

 
 
 

ผู้ทีไ่ม่มาเข้าประชุม
1) นายวัชรินทร์ มามาก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  ไปราชการ
2) นางจิราภร บรูณ์เจริญ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ลาพักผ่อน
3) นางพรรณภา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ
4) นายนิพนธ์ เจือจาน เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน ลาพกัผ่อน

5) นางโสภาพรรณ เจือจาน นักวิชาการสหกรณ์ ลาพักผ่อน
6) นายชนินณวัฒน์ นิลม่วง นักจัดการงานทัว่ไป ลาพักผ่อน
7) นายสุเรนทร์ ชุตาลัด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ไปราชการ
8) นายสมพงษ์ ด าเนินงาม พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ไปราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. …… 
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เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น.  
เมื่อผู้มาประชุมครบแล้ว นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประธานในการประชุมได้กล่าว

เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     1.1 เรื่อง รางวัลจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  
          ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้รับมอบโล่รางวัลส านักงานสหกรณ์จังหวัดที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นระดับประเทศ  โดยส านักงานฯ ได้รับผลการประเมินในล าดับที่ 5 ของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  
    ประธานกล่าว ขอบคุณบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ช่วยกันขับเคลื่อนงานทุกด้านจนเกิดผลส าเร็จ  
    1.2 เรื่อง รางวัลนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นระดับเขตและราชการบริหารส่วนกลาง   สาขานัก
ส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  
    นางสาวนรินทร์ ค าเมลี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน กลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ 6 (อ าเภอท่าตูม รัตนบุรี โนนารายณ์ และสนม ) ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุริ นทร์ ได้รับรางวัลนักส่งเสริม
สหกรณ์ดีเด่นระดับเขต สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น   
  
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงาน
สหกรณ์จังหวดัสุรินทร์ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 2 กันยายน ๒๕62 
       ฝ่ายบริหารทั่วไปได้น ารายงานการประชุม  ครั้ งที่  9/2562  วันที่  2 กันยายน ๒๕62             
ลงในเว็บไซต์ ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และหากมีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไปภายในวันที่     
30 กันยายน 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุม 
      มติ   ทีป่ระชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      3.1 เร่ืองผลการเบิกจา่ยงบประมาณ เดือนกันยายน 2562  (ฝบท.)  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนกันยายน 2562)     100  % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน กันยายน  2562                 100   % 
 คงเหลือ              0.09   % 
 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้ 
 

รวมทกุงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

งบประมาณที่ได้รับ 29,075,428.10  6,067,960.86    8,596,551.48    309,925.00      14,100,990.76  -             

ผลการเบิกจ่าย 29,075,428.01  6,067,960.86    8,596,551.39    309,925.00      14,100,990.76  -             

% ผลการเบิกจ่าย 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -             
    แผนเบิกจ่าย       
ของเดือน ก.ย 62 100.00%
คงเหลือ 0.09                -                  0.09                -                  -                  -             

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม สนง.สหกรณจั์งหวัดสุรินทร์  ณ  วันที ่30 กันยายน  2562
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ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งปม.ได้รับโอน เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กจิกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค พัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กจิกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

1.งบบุคลากร   0701246006000000    N1077

1.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ                                                                          6,021,200.00    6,043,960.86     504,680.00     6,043,960.86    100.00     -                      

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      2,300.00           24,000.00          2,000.00         24,000.00         100.00     -                      

6,023,500.00    6,067,960.86     6,067,960.86    100.00     -                      

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน                                224,600.00       230,050.00        18,582.00       230,050.00       100.00     -                      

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 699,000.00       765,795.00        84,300.00       765,795.00       100.00     -                      

923,600.00       995,845.00        102,882.00     995,845.00       100.00     -                      

รวมแผนงานบคุคลากรภาครัฐ 6,947,100.00    7,063,805.86     102,882.00     7,063,805.86    100.00     -                      

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ประจ าเดือน   ณ วันที่    กนัยายน  2562

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

แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเล่ือมล า้และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับกาส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในระดับชุมชน   0701247001000000     N1078

กจิกรรมหลัก 1ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง  1  พฒันาดา้นระบบการบริหารจดัการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน

1.1 งานบริหารทัว่ไป

      1.  งานอ านวยการ 311,100.00       311,100.00        149,504.00     311,100.00       100.00     -                      

      2. คา่เช่าส านกังาน 180,000.00       146,128.78        9,000.00         146,128.78       100.00     -                      

      3.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 216,000.00       216,000.00        40,000.00       216,000.00       100.00     -                      

      4. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 5 อตัรา 660,000.00       656,451.70        110,000.00     656,451.70       100.00     -                      

      5. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 273,600.00       273,600.00        52,180.00       273,600.00       100.00     -                      

      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          17,816.21       59,999.91         100.00     0.09                     

          6.3  คา่ไฟฟ้า น ้าประปา  โทรศพัท ์ ไปรษณีย์ 335,400.00       335,400.00        335,400.00       100.00     -                      

     7. คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน -                      

        7.1  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถยนตร์าชการ                             (โอนเพ่ิม 59800) 62,000.00         121,800.00        59,800.00       121,800.00       100.00     -                      

        7.2  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ครุภณัฑ์ 25,000.00         25,000.00          567.26            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           2,289,600.00 2,311,980.48 438,867.47  2,311,980.39    100.00     0.09                     

    -  2  -



-๖- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 - 3 -
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

ยอดยกมา 2,289,600.00    2,311,980.48     438,867.47     2,311,980.39    100.00     0.09                     
         7.5 ค่าวสัดุส านกังาน 267,500.00       267,500.00        6,402.00         267,500.00       100.00     -                      
         7.6 ค่าประกนัภยัรถยนต์ 9,000.00           9,000.00            1,442.72         9,000.00           100.00     -                      
         7.7 ค่าประสานงานส่วนกลางและประชุมเขต 54,900.00         54,900.00          54,900.00         100.00     -                      
         7.8 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 33,600.00         33,600.00          5,040.00         33,600.00         100.00     -                      
8. ค่าจดันิทรรศการร่วมกบัหน่วยงานภายในจงัหวดัและประชาสมัพนัธต์ามภารกิจ 100,000.00       100,000.00        762.00            100,000.00       100.00     -                      
9. เงินส ารองจงัหวดั เพ่ือใหห้น่วยงานบริหารงบประมาณไดค้ล่องตวั 300,000.00       300,000.00        95,158.59       300,000.00       100.00     -                      
1.1    รวมงานบริหารทัว่ไป 3,054,600.00    3,076,980.48     547,672.78     3,076,980.39    100.00     0.09                     
1.2  ค่าใชจ่้ายในงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใหมี้ความเขม้แข็งตามศกัยภาพ
       1. ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 330,000.00       330,000.00        51,576.00       330,000.00       100.00     -                      
       2. ค่าพาหนะ ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,700.00       150,700.00        150,700.00       100.00     -                      
1.2  รวมค่าใชจ่้ายงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ใหมี้ความเขม้แข็งฯ 480,700.00       480,700.00        51,576.00       480,700.00       100.00     -                      
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมระหว่างปี -                      
1. คา่ใชจ่้ายโครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการส่งเสริมและลดตน้ทนุการผลิตผา่นสถาบนัฯ 22,080.00         22,080.00          22,080.00         100.00     -                      
2. คา่ใชจ่้ายโครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 20,640.00         20,640.00          20,640.00         100.00     -                      
3.คา่ใชจ่้ายปุ๋ ยผสมใชเ้องผา่นสหกรณ์เพ่ือตน้ทนุการผลิต   (โอนเพ่ิม 38,800บาท) 88,400.00         88,400.00          88,400.00         100.00     -                      
4. คา่ใชจ่้ายในการประชุมส าหรับถอดบทเรียนสหกรณ์ ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบา้นมัน่คง 3,040.00           3,040.00            3,040.00           100.00     -                      
5. คา่ใชจ่้ายโครงการพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นองคก์รวางแผนทางการเงินของสมาชิก 48,000.00         48,000.00          48,000.00         100.00     -                      
6.คา่ใชจ่้ายวสัดุเผยแพร่ โครงการส่งเสริมการออมเพ่ือสร้างหลกัประกนัความมัน่คง สมาชิกฯ 5,000.00           5,000.00            5,000.00           100.00     -                      
7. คา่ใชจ่้ายในการจดัประชุมทางไกลรับฟังความคิดเห็นอนุบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสอ.และสค. 4,180.00           4,180.00            4,180.00           100.00     -                      
8.สมทบคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมหลกัสูตร นกับริหารการพฒันาการเกษตรฯ ระดบักลาง รุ่น87 23,400.00         23,400.00          23,400.00         100.00     -                      
9. คา่ใชจ่้ายอบรมทางไกลการปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 3,640.00           3,640.00            3,640.00           100.00     -                      
10.สนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานในการก ากบั เร่งรัด และสัง่การตามภารกิจ 136,200.00       136,200.00        136,200.00       100.00     -                      
11. คา่ใชจ่้าย ในการด าเนินคดีกลักลุ่มเกษตรกรท านาเกาะแกว้กรณีผิดนดัช าระหน้ีฯ 1,500.00           1,500.00            1,500.00           100.00     -                      
12.คา่ธรรมเนียมศาล/คชจ.ด าเนินคดี กลุ่มเกษตกรท านาทุง่กลุา 15,000.00         15,000.00          15,000.00         100.00     -                      
13. คา่ใชจ่้ายในการอบรม นกับริหาร ระดบัตน้ (นบต.) รุ่น 34 8,100.00            8,100.00           100.00     -                      
14. คา่ใชจ่้ายโครงการ"การสร้างการรับรู้นโยบายดา้นการเกษตรของรัฐบาล 61,700.00          61,700.00       61,700.00         100.00     -                      
รวมคา่ใชจ่้ายเพ่ิมระหวา่งปี 371,080.00       440,880.00        61,700.00       440,880.00       100.00     -                      



-๗- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  4  -
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

1.3  ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน ก ากบั ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

       1. การป้องกนัการเกิดขอ้บกพร่อง 34,300.00         34,300.00          34,300.00       34,300.00         100.00     -                      

       2. จดัประชุมซกัซอ้มการตรวจการ 4,400.00           4,400.00            4,400.00           100.00     -                      

      3. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดบัจงัหวดั 79,200.00         79,200.00          914.00            79,200.00         100.00     -                      

      4. ตรวจการตามค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 19,200.00         19,200.00          9,010.00         19,200.00         100.00     -                      

      5. ติดตามประเมินผลความกา้วหน้าการแกไ้ขขอ้บกพร่อง 6,000.00           6,000.00            6,000.00           100.00     -                      

      6. จดัประชุมคณะท างานระดบัจงัหวดัแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ จกบ 15,600.00         15,600.00          15,600.00         100.00     -                      

          จกบ.

      7. ช าระบญัชี 127,000.00       127,000.00        618.00            127,000.00       100.00     -                      

     8. คา่ใชจ่้ายส าหรับผูช้  าระบญัชีในการร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสัง่ลม้ละลาย 285,000.00       285,000.00        285,000.00       100.00     -                      

    9. คา่ใชจ่้ายในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนั 31,500.00         25,575.00          25,575.00         100.00     -                      

    10. คา่ใชจ่้ายจิตอาสาช่วยน ้าทว่ม จ.ร้อยเอด็ 10,000.00         10,000.00          10,000.00       10,000.00         100.00     -                      

  10.อบรม"การพฒันาทกัษะการถ่ายภาพเพ่ือประชาสมัพนัธ"์ 1,960.00           1,960.00            1,960.00           100.00     -                      

1.3 รวมคา่ใชจ่้ายในการ ด าเนินงาน ก ากบั ดูแล ตรวจสอบและคุม้ครองระบบสหกรณ์ 614,160.00       608,235.00        54,842.00       608,235.00       100.00     -                      

กิจกรรมรอง 2 พฒันาบคุลากรกลุ่มเกษตรกร(โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรปี  2562)

งบด าเนินงาน

1.  คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 2,200.00           2,157.00            2,157.00           100.00     -                      

2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและฝึกอบรม 39,900.00         35,600.00          35,600.00         100.00     -                      

3. พฒันาบคุลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทัว่ไป (วนัสหกรณ์นกัเรียน) 55,400.00         55,400.00          55,400.00         100.00     -                      

รวมกิจกรรมหลกั 2 งบด าเนินงาน  97,500.00         93,157.00          -                  93,157.00         100.00     -                      

รวม  กิจกรรมหลกั 1 -2  งบด าเนินงาน  4,618,040.00    4,699,952.48     715,790.78     4,699,952.39    100.00     0.09                     



-๘- 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ
กิจกรรมรอง 3 ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเขม้แขง็ตามศกัยภาพ
(สร้างความเขม้แขง็ให้กบักลุ่มเกษตรกร เขา้ถึงแหล่งเงินทนุในการผลิตและการตลาด)
งบด าเนินงาน
1.  คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ
2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและฝึกอบรม 16,400.00         4,500.00         4,500.00        100.00   -                     
รวมกิจกรรมรอง   สร้างความเขม้แขง็ให้สหกรณ์เขา้ถึงแหล่งเงินทนุ 16,400.00      4,500.00         -                4,500.00        100.00   -                     
กิจกรรมหลกั 2  การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
       วสัดุคอมพิวเตอร์
         1.1 ชุดโปรแกรมจดัการส านักงาน ชุดละ 11,000 บาท จ านวน 3 ชุด 33,000.00      33,000.00       33,000.00      100.00   -                     
         1.2  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ชุดละ 3,800 บาท 3 ชุด 11,400.00      11,400.00       11,400.00      100.00   -                     
กิจกรรมหลกั 2  การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  งบลงทนุ 44,400.00      44,400.00       -                44,400.00      100.00   -                     
รวมผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาให้เป็นกลไกฯ 4,678,840.00 4,748,852.48 715,790.78  4,748,852.39    100.00   0.09                   
กิจกรรมหลกั 2  การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
งบลงทนุ

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

        1.2  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุต๊  จ  านวน 2 เคร่ือง 32,000.00         32,000.00          32,000.00         100.00     -                      

        1.3  ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว   เคร่ืองตดัหญา้ แบบขอ้อ่อน 10,900.00         10,900.00          10,900.00         100.00     -                      

        1.4  ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว  เคร่ืองตดัหญา้  แบบขอ้แข็ง 9,400.00           9,400.00            9,400.00           100.00     -                      

        1.5  เกา้อ้ีส านกังาน 147,725.00       147,725.00        27,500.00       147,725.00       100.00     -                      

        1.6  ชุดโตะ๊ 40,700.00         40,700.00          40,700.00       40,700.00         100.00     -                      

        1.7  ชุดโตะ๊หมู่บชูา 8,500.00           8,500.00            8,500.00         8,500.00           100.00     -                      

        1.8  ตูเ้กบ็เอกสาร 38,700.00         38,700.00          38,700.00       38,700.00         100.00     -                      

กิจกรรมหลกั 2  การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  งบลงทนุ 309,925.00       309,925.00        115,400.00     309,925.00       100.00     -                      

        -  6  -

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

แผนงานบรูณาการ  พฒันาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร

1. โครงการ ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร

กิจกรรมหลกั  ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร

งบเงินอุดหนุนทัว่ไป  

1. เงินอุดหนุนสหกรณ์เกษตรบวัเชด จ ากดั   จดัหารถตกัลอ้ยาง ขนาดไมน่้อยกวา่ 3,192,000.00 3,192,000.00 3,192,000.00 100.00   -                     

  160 แรงมา้  1 คนั                  0701217021500011  N1061 -                     

2. เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ  ากดั  จดัหารถตกัลอ้ยาง ไมน่้อยกวา่ 2,338,200.00 2,310,000.00 2,310,000.0      100.00   -                     

    220 แรงมา้  1 คนั               0701217021500013    N1061 -                     

-                     

รวมกิจกรรมหลกั   ส่งเสริมการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 5,530,200.00    5,502,000.00 -                  5,502,000.00    100.00   -                     

1. โครงการ ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร   0701217021000000   N1061

กิจกรรมหลกั  ส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 26,200.00      26,181.00       26,181.00      100.00   -                     

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 85,400.00         77,608.00       77,608.00      100.00   -                     

รวมกิจกรรมหลกั  พฒันาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปร่ือง 111,600.00    103,789.00    -                103,789.00   100.00   -                     

                      -     5   -



-๙- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

2. โครงการ พฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)  0701217018000000  N1060

กิจกรรมหลกั  พฒันาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปร่ือง(Smart Member)

กิจกรรมรอง  พฒันาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 5,000.00         5,000.00         5,000.00        100.00   -                     

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 25,700.00         23,250.00       23,250.00      100.00   -                     

รวมโครงการ   พฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง 30,700.00      28,250.00       -                28,250.00      100.00   -                     

3. โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลิตสินคา้เกษตร       0701217030000000  N1064

กิจกรรมหลกั  ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมลด็พนัธ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบนัฯ

กิจกรรมรอง   การพฒันาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 30,800.00      30,800.00       30,800.00      100.00   -                     

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 59,200.00      43,251.00       43,251.00      100.00   -                     

                                                                                                               รวมงบด าเนินงาน 90,000.00      74,051.00       -                74,051.00      100.00   -                     

งบเงินอุดหนุน -                     

      เงินอุดหนุนการผลิตเมลด็พนัธุ์ดีแก่สถาบนัเกษตรกร 1,746,487.00 1,746,487.00 1,746,487.00    100.00   -                     
   เงินอุดหนุนการผลิตเมลด็พนัธุ์ดีแก่สถาบนัเกษตรกร0701217030500001 N1064ย.0030004 1,050,751.50 796,050.50    796,050.50   100.00   -                     

รวมโครงการ  พฒันาศกัยภาพกระบวนการผลิตสินคา้เกษตร 2,887,238.50 2,616,588.50 -                2,616,588.50    100.00   -                     

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

4.โครงการ  ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่             0701217029000000   N1063

กิจกรรมหลกั  สนับสนุนการด าเนินการบริหารจดัการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

กิจกรรมรอง      การพฒันาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 161,460.00       161,460.00    161,460.0      100.00   -                     

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 932,750.00    930,050.00    930,050.0      100.00   -                     

รวมโครงการ  ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1,094,210.00 1,091,510.00 -                1,091,510.00    100.00   -                     

5. โครงการศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร  0701217031000000  N1065

กิจกรรมหลกั สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ

กิจกรรมรอง  ศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 18,830.00      18,830.00       18,830.00      100.00   -                     

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 50,470.00      50,470.00       50,470.00      100.00   -                     

         3.  คา่ใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการ 720.00            720.00            720.00           100.00   -                     

รวม โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 70,020.00      70,020.00       -                70,020.00      100.00   -                     

                        - 8 -
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-๑๐- 
 

 

 
 
 

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

6. โครงการธนาคารสินคา้เกษตร                  0701217032000000   N1066

กิจกรรมหลกั  สนบัสนุนการด าเนินงานในรูปแบบธนาคารสินคา้เกษตรในสหกรณ์

กิจกรรมรอง  การพฒันาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 141,200.00       141,200.00        18,972.00       141,200.0         100.00     -                      

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม -                      

รวมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 141,200.00       141,200.00        18,972.00       141,200.00       100.00     -                      

7. โครงการ  พฒันาสถาบนัเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ   0701217038000000  N1067

กิจกรรมหลกั สนบัสนุนการพฒันาสถาบนัเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ

กิจกรรมรอง  พฒันาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 66,300.00         66,300.00          60,063.00       66,300.00         100.00     -                      

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 127,700.00       127,700.00        127,700.00       100.00     -                      

รวมโครงการ  พฒันาสถาบนัเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 194,000.00       194,000.00        60,063.00       194,000.00       100.00     -                      

8.โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยืน   0701217043000000 N1070

กิจกรรมหลกั ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่

คา่ใชจ่้าย โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยืน

งบด าเนินงาน  

             คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 4,800.00           4,800.00            4,800.00           100.00     -                      

-                      

รวม โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยืน 4,800.00           4,800.00            -                  4,800.00           100.00     -                      

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลั ก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ
8. โครงการ พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร   0701217041000000   N1068
กิจกรรมหลกั พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
งบด าเนินงาน
1.  ค่าใช้จ่ายในการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน โครงการสานพลงัประชารัฐเพ่ือ 28,000.00         28,000.00          28,000.00         100.00     0
      สนับสนุนการปลูกขา้วโพดหลงัฤดูท านา
2.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีคา้งช าระของสหกรณ์ฯ (โอนเพ่ิม 145,600บาท) 312,000.00       312,000.00        158,060.00     312,000.0         100.00     0
กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจชองสหกรณ์   (เพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนา
                    สหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลกัระดบัอ าเภอ)  
                     -  ค่าใช้จ่ายในการประชุมและฝึกอบรม 172,500.00       169,375.00        169,375.0         100.00     0
กิจกรรมรอง 1.พัฒนาด้านระบบการบริหารจดัการองค์กรและธรรมาภบิาล ในการบริหาร /พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์  
       1   ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 25,200.00         25,200.00          17,580.00       25,200.0           100.00     0
        2   ค่าใช้จ่ายในการอบรม   เสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรเพ่ือเป็นองค์กรหลกั     79,400 บาท
               - อบรมการบริหารสหกรณ์เพ่ือสร้างความเขม้แข็ง 39,300.00         21,554.00          21,554.0           100.00     0
              -  ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาองค์กร/แผนธุรกิจ 32,300.00         24,500.00          24,500.0           100.00     0
              - จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสรุปผลและถอดบทเรียน 7,800.00           7,800.00            7,800.00           100.00     0
กิจกรรมรอง สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรหลั กระดับอ าเภอ
      1.   ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 76,800.00         76,800.00          63,113.00       76,800.00         100.00     -                      
      2.   ค่าใช้จ่ายในการสมัมนาและฝึกอบรม -                      
             - โครงการเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ปุ๋ ยอินทรียอ์ดัเมด็) 21,200.00         21,200.00          21,200.00         100.00     -                      
             - โครงการเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ปุ๋ ยอินทรีย)์ 96,600.00         96,600.00          96,600.00         100.00     -                      
             - โครงการเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยการปลูกกล้วยหอมทองต่อยอด 32,400.00         32,340.00          32,340.00         100.00     -                      
             - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพมนัส าปะหลงั 64,600.00         54,249.00          54,249.00         100.00     -                      

รวมโครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ 908,700.00       869,618.00        238,753.00     869,618.00       100.00     -                      
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรายจ่ายลงทุน
         1. เงินอุดหนุนสหกรณ์                                         0701217041500062  N1068 554,300.00       553,000.00        553,000.00       100.00     -                      
         2. เงินอุดหนุนสหกรณ์                                         0701217041500063,,N1068 2,482,700.00    -                  -                   -                      
         3. เงินอุดหนุน สกต. ก่อสร้างโกดงั ขนาด 100 ตนั 0701217041500013 บช.ย่อย 0041088 7,000,000.00    5,229,000.00     -                  5,229,000.00    100.00     -                      

รวม เงินอุดหนุนรายจ่ายลงทุน 10,037,000.00  5,782,000.00     -                  5,782,000.00    100.00     -                      

                -  10  -
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-๑๑- 
 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 
 
 
 
 

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

แผนงาน ยุทธศาสตร์  สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม      0701240044000000  N1076

โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมหลกั พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมรอง 1  ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

งบด าเนินงาน

          1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 19,200.00         19,200.00          1,145.00         19,200.0           100.00     -                      

          2.  ค่าใช้จ่ายในการประชุมและอบรม 11,100.00         10,479.00          10,479.0           100.00     -                      

รวมงบด าเนินงาน 30,300.00         29,679.00          1,145.00         29,679.00 100.00     -                      

งบอุดหนุน                                                                  0701240044500001  N1076

         1. เงินอุดหนุนเป็นค่าจา้งเจา้หน้าท่ี 180,000.00       180,000.00        180,000.00       100.00     -                      

รวมกิจกรรมรอง 1 ส่งเสริมสหกรณ์และพฒันาสหกรณ์ ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริ 210,300.00       209,679.00        1,145.00         209,679.00       100.00     -                      

กิจกรรมรอง  2  พฒันาชุมชนยัง่ยืน (บนัได 7 ขั้น)

งบด าเนินงาน

          1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 1,400.00           1,400.00            1,400.00         1,400.00           100.00     -                      

          2.  ค่าใช้จ่ายในการประชุมและอบรม 59,400.00         52,227.00          52,227.00         100.00     -                      

รวม กิจกรรมรอง 2  พฒันาชุมชนยัง่ยืน (บนัได 7 ขั้น) 60,800.00         53,627.00          1,400.00         53,627.00         100.00     -                      

กิจกรรมรอง 3 โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ

งบด าเนินงาน

          1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 21,100.00         21,100.00          4,585.00         21,100.00         100.00     -                      

          2.  ค่าใช้จ่ายในการประชุมและอบรม 67,200.00         53,540.00          53,540.00         100.00     -                      

          3.  เงินรางวลัประกวด 10,000.00         10,000.00          10,000.00         100.00     -                      

รวมงบด าเนินงาน :โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 98,300.00         84,640.00          84,640.00         100.00     -                      

งบอุดหนุน      เงินอุดหนุนทัว่ไป 22,000.00         22,000.00          22,000.00         100.00     -                      

รวมกิจกรรมรอง 3 :เครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 120,300.00       106,640.00        4,585.00         106,640.00       100.00     -                      

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ
กจิกรรมรอง 4 : โครงการส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงฯ

1. งบด าเนินงาน
         1. คา่เบ้ียเล้ียง  ท่ีพกั  พาหนะ  และคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ         2,900.00           2,900.00            2,900.00           100.00     -                      
         2. คา่ใชจ่้ายในการจดัประชุม 9,600.00           9,600.00            9,600.00           100.00     -                      
         3. คา่วสัดุและรางวลัจดัการประกวด 7,800.00           7,800.00            7,800.00           100.00     -                      
รวมงบประมาณกจิกรรมรอง 4 : โครงการส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์รร.เพียงหลวงฯ 20,300.00         20,300.00          -                  20,300.00         100.00     -                      
กจิกรรมรอง 5 : โครงการคลิกนิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ

    1.1 คา่ตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ
         1.1.1 คา่เบ้ียเล้ียง  ท่ีพกั  พาหนะ  และคา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ           6,400.00           6,400.00            6,400.00           100.00     -                      
         1.1.2 คา่ใชจ่้ายอ่ืน ๆ คา่จดันิทรรศกาล                                      20,000.00         20,000.00          20,000.00         100.00     -                      
รวมงบประมาณกจิกรรมรอง 5 : โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ 26,400.00         26,400.00          -                  26,400.00         100.00     -                      

ค่าใช้จ่ายโอนเพิ่มระหว่างปี

1. คา่ใชจ่้ายในกิจกรรมรับเสดจ็สมเดจ็พระเทพฯ 25,570.00         25,570.00          25,570.00         100.00     -                      

2. คา่ใชจ่้ายโครงการประกวดผลงานการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4,400.00           4,400.00            4,400.00         4,400.00           100.00     -                      

3. คา่ใชจ่้ายในการด าเนินโครงการสหกรณ์รวมใจภกัด์ิ พฒันารักษาส่ิงแวดลอ้มฯ 30,000.00         30,000.00          6,853.00         30,000.00         100.00     -                      

                                                รวมคา่ใชจ่้ายเพ่ิมระหวา่งปี 59,970.00         59,970.00          11,253.00       59,970.00         100.00     -                      

รวมคา่ใชจ่้ายงบด าเนินงาน  โครงการพระราชด าริ 296,070.00       274,616.00        13,798.00       274,616.00       100.00     -                      

รวมเงินงบอุดหนุน              โครงการพระราชด าริ 202,000.00       202,000.00        -                  202,000.00       100.00     -                      

รวมโครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 498,070.00       476,616.00        18,383.00       476,616.00       100.00     -                      

                      -  11  -

                    -  12   -
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 3.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(ฝบท.นายจตุพล หวลระลึก น าเสนอ)   
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   ผอ บานใจ มามาก แจ้งทีป่ระชุมว่า ยังคงเหลือ 1 สหกรณ์ท่ียังไม่ได้รายงาน คือ สหกรณ์
การเกษตรศีรขรภูมิ จ ากัด 
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  ผอ. บานใจ มามาก แจ้งที่ประชุมว่า คงเหลือ 1 สหกรณ์ที่ยังไม่ได้รายงาน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผอ.บานใจ มามาก แจ้งว่า อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบว่าสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและ
การจดบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องหรือไม่ 
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  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
  3.3   เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 
    ประธาน ได้แจ้งข้อสังเกตและค าแนะน า ผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด ปี 2562 เพ่ือซักซ้อมแนวทางแก้ไขและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 
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แผนงานพ้ืนฐานด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติมโตจากภายใน

เปา้หมาย ผล ณ 31 ก.ค.62
1 จ านวนสหกรณ์/กลุ่ม 108 แหง่

 - สหกรณ์ภาคการเกษตร 41 แหง่
 - สหกรณ์นอกภาค 29 แหง่ 28
 - กลุ่มเกษตรกร 38 แหง่ 37

2 โครงการพัฒนาสถาบนัเกษตรกรจัดเกบ็พืชผลทางการเกษตร 6 สหกรณ์ ผ่าน
  - ปริมาณธุรกจิเพิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 (ตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ปี61) ร้อยละ 3 ผ่าน

3 อตัราส่งนเงินออมต่อหนีสิ้นของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร นอกภาค กลุ่มฯ มีสัดส่วนเพิ่มขึน้ร้อยละ60 ผ่าน
4 ปริมาณธุรกจิเพิ่ม ร้อยละ 3 ผ่าน
5 จ านวนสมาชิกเพิ่ม 1398 ราย ผ่าน
6 สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน

 - ระดับ C ไม่เกนิร้อยละ 30 26.67%
 - ระดับ B ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 31.67%
 - ระดับ A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 41.67%

7 กลุ่มผ่านมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 90.90%
8 สหกรณ์ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็ง

 - ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ  (97) ร้อยละ80 83.51%
 - ด้านการแกไ้ขปญัหาการด าเนินงานของสหกรณ์ (76) ร้อยละ80 51.32%

9 ผลเบกิจ่าย ร้อยละ 100 100
10 อปุกรณ์/ส่ิงกอ่สร้างท่ีได้รับสนับสนุน ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยบะ 80 86.96%
11 ผลการปดิบญัชี

ภายใน 30 วัน 76
31-180 วัน 12
เกนิ 6 เดือน 13

11 ผลการประชุมใหญ่
150 วัน 91
เกนิ 150 วัน 4
เกนิ 6 เดือน 6  
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ตัวช้ีวัด ผล ณ 31 ก.ค.62 ผล ณ 16 ก.ย.62 เอกสารประกอบ

1.1 ผลส ำเร็จของด้ำนกำรแกไ้ขปัญหำ 80% 83.51 ทะเบียนคุม

1.2 ผลส ำเร็จของด้ำนกำรพฒันำควำมเข้มแข็ง 80% 51.32 ทะเบียนคุม

1.3 ผลกำรปิดบัญชี ทะเบียนคุม/หนังสือ

ขอตรวจบัญชี

ผลกำรประชุมใหญ่ รำยงำนกจิกำร

สหกรณ์ผ่ำนมำตรฐำน เอกสำรประกอบผล

กำรประเมนิ

 - ระดับ C ไมเ่กนิร้อยละ 30 26.67%

 - ระดับ B ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 30 31.67%

 - ระดับ A ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 40 41.67%

กลุ่มผ่ำนมำตรฐำน ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 80 90.90%

1.4 กำรแกไ้ขข้อบกพร่อง เอกสำร

ประกอบกำร

ด ำเนินงำน

1 โครงกำรพฒันำเกษตรกรรมย่ังยืน 73 รำย

ปรับเปล่ียนวธิผีลิต 80%

ลดรำยจ่ำย 30%

2 โครงกำรพฒันำเกษตรกรปรำดเปร่ือง (smart farmer) 85 รำย

ยกเป็น sf 70 %

เบิกจ่ำย 100%

3 โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร อบรม 30%

เพิม่รำยได้ลดรำยจ่ำย 50%

สมำชิกพฒันำอำชีพร่วมกบั สก. 

50%

17 ศพก.

เบิกจ่ำย 100%

4 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เคร่ืองจักรกลทำงกำรเกษตร 4 แห่ง

ให้บริกำรสมำชิก 216 รำย

ลดต้นทุน 10%

เบิกจ่ำย 100%

5 โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 207 แปลง

ตลำดรองรับไมน่้อยกวำ่ 10%

สหกรณ์มบีทบำทตลำดไมน่้อยกวำ่

 10%

เบิกจ่ำย 100%

6 โครงกำรพฒันำศักยภำพกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตร ปริมำณรวบรวม 2,880 ตัน

ต้นทุนลดลง 3%

เบิกจ่ำย 100%

7 โครงกำรธนำคำรสินค้ำเกษตร 8 แห่ง

ต้นทุนลด 3%

เบิกจ่ำย 100%

8 โครงกำรพฒันำสถำบันเกษตรกรรูปแบบประชำรัฐ 17 แห่ง

ปริมำณธรุกจิ 3%

เบิกจ่ำย 100%

9 โครงกำรพฒันำศักยภำพกำรด ำเนินธรุกจิของ สก./กลุ่มฯ 20แห่ง

ปริมำณธรุกจิ 3%

เบิกจ่ำย 100%

10 โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนอนัเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 1 แห่ง

ปริมำณธรุกจิ 3%

ยกระดับบันได 7 ขั้น 50%

ผ่ำนมำตรฐำน 62%

7 โรงเรียน

เบิกจ่ำย 100%

11 โครงกำรส่เสริมและพฒันำอำชีพเพือ่แกไ้ขปัญหำทีดิ่นท ำกนิของเกษตรกร กอ่ต้ังสหกรณ์ 1 แห่ง

12 โครงกำรช่วยเหลือด้ำนหนี้สินสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มฯ

โครงการไทยนิยม ยัง่ยนื 

1 กระบวนกำรก ำกบั ติดตำม ตำมคู่มอื แนวทำงปฏิบัติ ค ำแนะน ำกรม

2 กำรใช้ประโยชน์อปุกรณ์กำรตลำด

ขับเคลือ่นนโยบายรัฐ

1 โครงกำรสำนพลังประชำรัฐเพือ่สนับสุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังนำ

2 กำรตลำดน ำกำรผลิต

เอกสารอ่ืนๆ ทีส่ามารถสะทอ้นถึงผลส าเร็จ

งานแนะน าสง่เสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

โครงการส าคัญ
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ตัวช้ีวัด

1.1 ผลส าเร็จของด้านการแกไ้ขปัญหา 80%
1.2 ผลส าเร็จของด้านการพฒันาความเข้มแข็ง 80%
1.3 ผลการปิดบัญชี
ผลการประชุมใหญ่
สหกรณ์ผ่านมาตรฐาน
 - ระดับ C ไมเ่กนิร้อยละ 30
 - ระดับ B ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 30
 - ระดับ A ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 40
กลุ่มผ่านมาตรฐาน ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80
1.4 การแกไ้ขข้อบกพร่อง

1 โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั่งยืน 73 ราย
ปรับเปล่ียนวธิผีลิต 80%
ลดรายจ่าย 30%

2 โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (smart farmer) 85 ราย
ยกเป็น sf 70 %
เบิกจ่าย 100%

3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธภิาพการผลิตสินค้าเกษตร อบรม 30%
เพิม่รายได้ลดรายจ่าย 50%
สมาชิกพฒันาอาชีพร่วมกบั สก. 50%
17 ศพก.
เบิกจ่าย 100%

4 โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 4 แห่ง
ให้บริการสมาชิก 216 ราย
ลดต้นทุน 10%
เบิกจ่าย 100%

5 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 207 แปลง
ตลาดรองรับไมน่้อยกวา่ 10%
สหกรณ์มบีทบาทตลาดไมน่้อยกวา่ 10%
เบิกจ่าย 100%

6 โครงการพฒันาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปริมาณรวบรวม 2,880 ตัน
ต้นทุนลดลง 3%
เบิกจ่าย 100%

7 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร 8 แห่ง
ต้นทุนลด 3%
เบิกจ่าย 100%

โครงการส าคัญ

งานแนะน าสง่เสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร
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8 โครงการพฒันาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 17 แห่ง
ปริมาณธรุกจิ 3%
เบิกจ่าย 100%

9 โครงการพฒันาศักยภาพการด าเนินธรุกจิของ สก./กลุ่มฯ 20แห่ง
ปริมาณธรุกจิ 3%
เบิกจ่าย 100%

10 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 1 แห่ง
ปริมาณธรุกจิ 3%
ยกระดับบันได 7 ขั้น 50%
ผ่านมาตรฐาน 62%
7 โรงเรียน
เบิกจ่าย 100%

11 โครงการส่เสริมและพฒันาอาชีพเพือ่แกไ้ขปัญหาทีดิ่นท ากนิของเกษตรกร กอ่ต้ังสหกรณ์ 1 แห่ง
12 โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มฯ

โครงการไทยนิยม ยัง่ยนื 
1 กระบวนการก ากบั ติดตาม ตามคู่มอื แนวทางปฏิบัติ ค าแนะน ากรม
2 การใช้ประโยชน์อปุกรณ์การตลาด

ขับเคลือ่นนโยบายรัฐ
1 โครงการสานพลังประชารัฐเพือ่สนับสุนการปลูกข้าวโพดหลังนา
2 การตลาดน าการผลิต

เอกสารอ่ืนๆ ทีส่ามารถสะทอ้นถึงผลส าเร็จ  
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
    4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีเรื่องน าเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 
    4.1.1  เรื่องการรายงานผลโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมน า      
พระราชปณิธานความดี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  มีรายละเอียดดังนี้ 
    

 
 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
  4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  มีเรื่องน าเสนอดังนี้     
  4.2.1  เรื่อง  การรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง   
 รายงานอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ประจ าเดือน สิงหาคม  2562 จ านวนสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์
สภาพคล่อง จ านวน 49 แห่ง สหกรณ์ส่งรายงาน จ านวน 49  แห่ง มีข้อสังเกต ดังนี้ 
  (1) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่ง จ านวน -  แห่ง 
  (2) สหกรณ์ที่ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ปกติอัตราร้อยละหนึ่งและไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบจ านวน  13  
แห่ง  
  (3) สหกรณ์ท่ีมีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าอัตราร้อยละยี่สิบขึ้นไป จ านวน  36 แห่ง 
    
 
 

1.ลดการ

เผาตอซัง

2.ลดการปลอ่ย

ควันพิษในอากาศ

3.การผลติสนิค้าเกษตรที่

เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม
4.ปลกูต้นไม้

5.ลดการใช้สารเคมี

ทางการเกษตร

6.การผลติและบริโภคที่

ช่วยลดภาวะโลกร้อน

7.การลดการใช้พลกังาน

ในการด าเนินงาน/ธรุกิจ

ของสหกรณ์

อ่ืนๆระบุ..

1 สหกรณ์กำรเกษตรล ำดวน  จ ำกดั กสส.1 P ม.ิย.-62 ส.ค.-62

2 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์  จ ำกดั กสส.1 P 17-ก.ย.-62

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ำกดั กสส.1 P 13-ม.ิย.-62

4 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ จ ำกดั กสส.1 P ส.ค.-62

5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ำกดั กสส.1 P 3-ส.ค.-62

6 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรท้องถิ่นสุรินทร์ จ ำกดั กสส.1 P 26-ม.ิย.-62 26-ม.ิย.-62 26-ม.ิย.-62

7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ำกดั กสส.1 P 20-ก.ย.-62

8 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสุรินทร์ จ ำกดั กสส.1 P 16-ส.ค.-62

9 สหกรณ์ออมทรัยพต์ ำรวจภูธรสุรินทร์ จ ำกดั กสส.1 P 28-ม.ิย.-62

10 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่นเมอืงสุรินทร์ จ ำกดั กสส.1 P 17-ส.ค.-62 17-ส.ค.-62

11 สหกรณ์กำรเกษตรกำบเชิง  จ ำกดั กสส.2 P 7-ม.ิย.-62

12 สหกรณ์กำรเกษตรปรำสำท  จ ำกดั กสส.2 P

13 สหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯปรำสำท  จ ำกดั กสส.2 P 3-ก.ย.-62 ส.ค.-62

14 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ำกดั กสส.2 P 17-ส.ค.-62 ส.ค.-62 ส.ค.-62

15 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด  จ ำกดั กสส.3 P 28-ก.ค.-62 28-ก.ค.-62

16 สหกรณ์กำรเกษตรสังขะ จ ำกดั กสส.3 P

17 สหกรณ์กำรเกษตรเขวำสินรินทร์ จ ำกดั กสส.4 P  ส.ค.-62

18 สหกรณ์กำรเกษตรศีขรภูม ิ จ ำกดั กสส.4 P 25-ก.ค.-62

19 สหกรณ์กำรเกษตรส ำโรงทำบ จ ำกดั กสส.4 P 1-ส.ค.-62 ส.ค.-62

20 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวำสินรินทร์ จ ำกดั กสส.4 P 25-ก.ค.-62

21 สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุรี  จ ำกดั กสส.5 P

22 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่นชุมพลบุรี  จ ำกดั กสส.5 P

23 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่นท่ำตูมหนึ่ง  จ ำกดั กสส.6 P 10-ม.ิย.-62

24 สหกรณ์กำรเกษตรสนม  จ ำกดั กสส.6 P 15-ส.ค.-62 ส.ค.-62

25 สหกรณ์กำรเกษตรรัตนบุรี จ ำกดั กสส.6 P ส.ค.-62

แบบแจง้ผลการเข้าร่วมโครงการสหกรณ์รวมใจภักด์ิ พัฒนารักษาสิง่แวดลอ้ม น้อมน าพระราชปณิธานความดี

เพ่ือเฉลมิพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

ที่ สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร กสส.
จดัโต๊ะ

หมู่บูชา

กิจกรรมจติ

อาสา

กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
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22 สกก.กำบเชิง จ ำกดั 12 กย.62 34,535,964.75 44,120,411.79   78.28 ไมม่กีระดำษท ำกำร มเีงินฝำกธนำคำรมำก

23 สกก.โคเนื้อโกเบโคกยำง จ ำกดั 5 กย.62 351,798.97     406,697.63       86.50 กำรถือเงินสดมำก

24 สกก.โคเนื้อตำเบำ จ ำกดั 146,649.73     28,596.29         512.83 ไมม่กีระดำษท ำกำร กำรถือเงินสด,น ำเงินไปฝำกกบั

สหกรณ์อืน่แ,เงินฝำก ธกส.มำก

25 สกก.ป้องกนัชำยแดนบ้ำนโพนทอง จ ำกดั 5 กย.62 315,092.05     27,343.35         1152.35 เงินฝำกธนำคำรมำก

26 ส.โคเนื้อสุรินทร์วำกวิปรำสำท จ ำกดั 5 กย.62 33,918.94      18,822.26         180.21 กำรถือเงินสดมำก

27 สกก.สมชัชำปรำสำท จ ำกดั 9 กย.62 9 กย.62 11 กย.62 126,901.20     967,316.78       13.12 ไมม่กีระดำษท ำกำร

28 สกก.ศุภนิมติรวมใจพฒันำ จ ำกดั 5 กย.62 669,592.69     984,744.86       68.00 เงินฝำกธนำคำรมำก

29 สกป.อ ำเภอปรำสำท จ ำกดั 5 กย.62 16,197.08      919.35            1761.80 เงินฝำกธนำคำรมำก

30 สค.พนักงำนเอชบีไอสุรินทร์ จ ำกดั 19 กย.62 77,830.84      91,197.35         85.34

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 3

31 สกก.สังขะ จ ำกดั 11 กย.62 19 กย.62 19 กย.62 13,494,376.52 64,471,647.05   20.93 มเีงินฝำก ธนำคำร มำก 

32 สกก.บัวเชด จ ำกดั 5 กย.62 6 กย.62 9 กย.62 4,729,354.39   59,774,083.86   7.91

33 สค.ดำรำธวิำสขนำญมอญ จ ำกดั 3 กย.62 6 กย.62 9 กย.62 34,884,757.97 33,236,658.03   104.96 มเีงินฝำกมำก กบัยอดเงินฝำกเท่ำกนั เงินสดบำงวนักม็ำก 

ควรตรวจสอบกำรเกบ็รักษำเงินสด

34 สกก.หมูบ่้ำนทับทิมสยำม 04 จ ำกดั 1 กย.62 6 กย.62 9 กย.62 69,598.29      90,741.32         76.70 มเีงินฝำก ธนำคำร มำก 

35 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ำกดั 17 กย.62 1,093,137.61   3,368,336.06     32.45 มเีงินฝำกธนำคำรมำก

36 สหกรณ์กำรเกษตรร่วมใจบ้ำนดง จ ำกดั 17 กย.62 157,370.39     80,728.96         194.94 มเีงินฝำก ธนำคำร มำก 

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4

37 สกก.ส ำโรงทำบ จ ำกดั 2 กย.62 5 กย.62 9 กย.62 17,861,591.29 22,333,081.46   79.98 มเีงินฝำกธนำคำรมำก

38 สกก.ศีขรภูม ิจ ำกดั 2 กย.62 3 กย.62 4 กย.62 3,762,631.16   35,024,814.27   10.74

39 สกก.จอมพระ จ ำกดั 17 กย.62 488,826.53     4,227,278.24     11.56

40 สกก.เขวำสินรินทร์ จ ำกดั 2 กย.62 3 กย.62 4 กย.62 647,101.72     4,226.15          15311.85 มเีงินฝำกธนำคำรมำก

41 สค.เขวำสินรินทร์ จ ำกดั 3 กย.62 3 กย.62 4 กย.62 684,914.27     2,195,885.34     31.19 มเีงินฝำกธนำคำรมำก

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 5

42 สกก.ชุมพลบุรี จ ำกดั 4 กย.62 4 กย.62 5 กย.62 7,825,900.74   68,909,400.94   11.36

43 สกป.ชุมพลบุรี จ ำกดั 10 กย.62 16 กย.62 17 กย.62 23,040,181.91 15,441,008.63   149.21 มเีงินฝำกธนำคำรมำก  
 
 
 

อัตราการด ารง กระดาษ

สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง ท าการ

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 1

1 สอ.ครูสุรินทร์ จ ำกดั 10 กย.62 11 กย.62 12 กย.62 150,854,933.28  5,022,525,689.00   3.00

2 สอ.ต ำรวจภูธรสุรินทร์ จ ำกดั 10 กย.62 11 กย.62 12 กย.62 11,274,082.37 32,144,427.62   35.07 มเีงินฝำกธนำคำรมำก

3 สอ. ตชด.ที2่1 จ ำกดั 3 กย.62 5 กย.62 9 กย.62 6,777,349.13   88,612,696.02   7.65 .

4 สอ.สถำบันอดุมศึกษำสุรินทร์ จ ำกดั 6 กย.62 9 กย.62 9 กย.62 10,793,011.57 1,098,919.82     982.15 มเีงินฝำกธนำคำรมำก

5 สอ.คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั 10 กย.62 11 กย.62 12 กย.62 87,092,560.66 370,860,122.58  23.48 มเีงินฝำกธนำคำรมำก 

6 สอ.อนำมยัสุรินทร์ จ ำกดั 4 กย.62 5 กย.62 9 กย.62 317,019,765.02  1,388,507,315.21   22.83 มเีงินฝำกประจ ำ ชสอ.สำธำรณสุขไทย และสมำคมฯ สสธท.

7 สอ.รพช.สุรินทร์ จ ำกดั 19กย.62 20 กย.62 24 กย.62 263,485.13     199,832.67       131.85 มเีงินฝำกธนำคำรมำก 

8 สหกรณ์โรงพยำบำลสุรินทร์ จ ำกดั 25 กย.62 49,902,409.73 406,123,435.26  12.29

9 สอ.พนักงำนสหกรณ์สุรินทร์ จ ำกดั 9 กย.62 9 กย.62 5,295,636.95   24,838,265.26   21.32 มเีงินฝำกธนำคำรมำก

10 สอ.ข้ำรำชกำรท้องถิ่นสุรินทร์ จ ำกดั 10 กย.62 12 กย.62 18 กย.62 37,696,779.14 63,940,322.97   58.96 เงินฝำกธนำคำรมำก

11 สค.ตระแสง จ ำกดั 6 กย.62 6 กย.62 9 กย.62 24,463,144.86 46,153,299.58   53.00 เงินสดคงเหลือ และเงินฝำกธ.ออมสินมำก

12 สค.โคคอ จ ำกดั 6 กย.62 10 กย.62 11 กย.62 24,528,881.77 50,665,840.79   48.41 ไมม่กีระดำษท ำกำร เงินฝำกธนำคำรมำก, มพีนัธบัตรของรัฐบำล

13 สกป.เมอืงสุรินทร์ จ ำกดั 4 กย.62 5 กย.62 9 กย.62 6,876,853.84   33,656,073.60   20.43 มเีงินฝำกธนำคำรมำก

14 สกก.เมอืงสุรินทร์ จ ำกดั 4 กย.62 5 กย.62 9 กย.62 3,281,753.17   11,342,368.23   28.93 มเีงินฝำกธนำคำรมำก

15 สกก.ล ำดวน  จ ำกดั 4 กย.62 5 กย.62 9 กย.62 9,925,501.63   73,156,688.89   13.57

16 ส.เคหะสถำนมัน่คงหมอกวนสุรินทร์ จ ำกดั 5 กย.62 5 กย.62 9 กย.62 95,816.32      102,521.80       93.46 เงินฝำกธนำคำรมำก

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 2

17 สกก.นิคมฯ ปรำสำท จ ำกดั 12 กย.62 2,831,058.09   10,266,791.25   27.57 กำรถือเงินสด,น ำเงินไปฝำก

กบัสหกรณ์อืน่แ,เงินฝำก ธกส.มำก

18 สกก.ปรำสำท จ ำกดั 12 กย.62 11,208,199.38 172,510,624.12  6.50

19 ส.โคเนื้อและข้ำวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ำกดั 5 กย.62 76,025.61      18,384.04         413.54 กำรถือเงินสดมำก

20 สกก.เพือ่กำรผลิตและกำรตลำดสุรินทร์ฯ 5 กย.62 63,963.44      31,739.40         201.53 มเีงินฝำกธนำคำรมำก

21 สกก.ต ำบลด่ำน จ ำกดั 5 กย.62 73,787.29      25,836.47         285.59 ไมม่กีระดำษท ำกำร มเีงินฝำกธนำคำรมำก

การรายงานการด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งของสหกรณ์

ประจ าเดือนสงิหาคม 2562

ล าดับที่ ช่ือสหกรณ์ วันทีส่ง่ วันทีร่ับ จงัหวัดรับ สนิทรัพยเ์ฉลีย่ ยอดเงินฝากเฉลีย่ หมายเหตุ
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กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์6

44 สกก.รัตนบุรี จ ำกดั 6 กย.62 6 กย62 10 กย.62 11,209,023.37 30,306,854.53   36.99 มเีงินฝำก ธกส.มำก

45 สกก.ท่ำตูม จ ำกดั 5 กย.62 6 กย62 6 กย.62 3,476,148.92   96,436,247.57   3.60

46 สกป.ท่ำตูมหนึ่ง จ ำกดั 3 กย.62 9 กย62 10 กย.62 9,957,896.31   52,509,131.76   18.96

47 สกก.สนม จ ำกดั 5 กย.62 9 กย62 10 กย.62 4,975,824.98   31,661,355.44   15.72

48 สกป.ทุง่กลุำท่ำตูมสอง จ ำกดั 3 กย.62 6 กย62 6 กย.62 4,064,517.40   13,764,220.51   29.53 มเีงินฝำก ธกส.มำก

49 ส.สตรีท่ำตูม จ ำกดั 5 กย.62 9 กย62 10 กย.62 103,827.06     760,297.17       13.66

 
   
    
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
   4.2.2 เร่ือง โครงการสินเชือ่เพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  
    ปีการผลิต 2561/62   
  โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62      
   1. สหกรณ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการ
ผลิต 2561/62 จ านวน 16 สหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สุรินทร์) ได้พิจารณาและอนุมัติ
วงเงินให้สหกรณ์เบิกถอนในการรวบรวมข้าวเปลือกแล้ว จ านวน 14 แห่ง เป็นเงิน 866.60 ล้านบาท สหกรณ์เบิก
เงินกู้ 14 แห่ง เป็นเงิน 566.30 ล้านบาท ส่งช าระแล้ว เป็นเงิน 305.66 ล้านบาท  มียอดช าระเงินกู้ คงเหลือ 
260.64 ล้านบาท  
   2. ผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
    2.1.รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 89,979.90 ตัน เป็นเงิน 964,777,701.25 บาท  
    2.2.ผลการรวบรวมข้ าวเปลือกเพ่ือจ าหน่ าย คงเหลือข้ าวเปลื อก 3,043.16 ตัน                              
เป็นเงิน 46,611,299.84 บาท 
    2.3.รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือแปรรูป 20,681.42 ตัน เป็นเงิน 292,434,140.90 บาท 
ส่งแปรรูป จ านวน 6,082.77 ตัน เป็นเงิน 94,439,834.55 บาท คงเหลือข้าวเปลือก 14,598.65 ตัน  มูลค่า 
198,196,871.53 บาท     
   3. ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีเงินกู้ตามโครงการฯ คงเหลือ 260.64 ล้านบาท     
จ านวน 2 แห่ง ดังนี้    
    3.1.สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์  จ ากัด ยอดเงินกู้คงเหลือ     
240 ล้านบาท ก าหนดช าระในเดือนตุลาคม 140 ล้านบาท เดือนธันวาคม 100 ล้านบาท  
    3.2.สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด ยอดเงินกู้คงเหลือ 20.64 ล้านบาท ก าหนดช าระ
เดือนธันวาคม 20.64 ล้านบาท          
  มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.2.3 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด  
 จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการจั ดหา  อุปกรณ์
การตลาดและสิ่งก่อสร้าง จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ งบพัฒนากลุ่มจังหวัด และอ่ืน ๆ เพ่ือด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต
และธุรกิจการแปรรูปทางการเกษตรจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์ใช้ประโยชน์
จากอุปกรณ์การตลาดและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ มีรายได้ ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสหกรณ ์
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 สรุปรายการอุปกรณ์/ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ของสหกรณ์ ในจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดดังนี้ 
           รายการอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้าง/เครื่องจักรกลการเกษตร ของสหกรณ์ จ านวน 27 แห่ง 236 รายการ  
แยกรายละเอียดดังนี้ 
   1. ครุภัณฑ์ จ านวน 34 รายการ 
   2. เครื่องจักรกลการเกษตร จ านวน 42 รายการ 
   3. สิ่งก่อสร้าง จ านวน 160 รายการ ใช้ประโยชน์ 136 รายการ (รวมให้เช่า 3 ราย) รวม 139 
รายการ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 21 รายการ  
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.2.4 เรื่อง ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  สรุปการจัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จากงบทดลองรายเดือน  และบันทึกข้อมูล
ปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในระบบรายงานปริมาณธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แยกตามธุรกิจ ดังนี้ 
   1. ธุรกิจการรับฝากเงิน (ยอดเงินรับฝากระหว่างปี) 
   2. ธุรกิจการให้เงินกู้ (ยอดลูกหนี้เงินให้กู้ระหว่างปี) 
   3. ธุรกิจการจัดหาสินค้าและวัสดุอุปกรณ์มาจาหน่าย (มูลค่าการขาย) 
   4. ธุรกิจการรวบรวมผลผลิตเพ่ือขายหรือการแปรรูป (มูลค่าการรับซื้อ) 
   5. ธุรกิจการแปรรูป (มูลค่าที่จ าหน่าย) 
   6. ธุรกิจการให้บริการอื่น ๆ (รายรับจากธุรกิจบริการและธุรกิจอ่ืน ๆ) 
  ผลรวม สะสม 12 เดือน(ก.ย.61 – ส.ค.62) ของสหกรณ ์และ กลุ่มเกษตร เมื่อเทียบกับแผน ปี 2562    
 มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
  - ป ริ ม า ณ ธุ ร กิ จ ส ห ก ร ณ์  แ ผ น ปี  6 2  ป ริ ม า ณ ธุ ร กิ จ   3 4 ,7 0 9 ,0 8 6 ,2 5 0 . 7 3   บ า ท                      
ผลรวม สะสม 12 เดือน มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น  27,367,483,153.53  บาท คิดเป็นร้อยละ  78.85 มี
รายละเอียดดังนี้ 
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21 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนสหกรณ์สุรินทร์ จ ำกดั 69,572,640.79          71,659,820.01       108,867,911.55 151.57

22 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสุรินทร์ จ ำกดั 3,319,294,274.63      3,418,873,102.87   1,679,763,238.27 49.13

23 สหกรณ์ออมทรัพย์สถำบันอดุมศึกษำ จังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั 76,283,990.44          78,572,510.15       87,665,057.40 111.57

24 สหกรณ์ออมทรัพย์อนำมยัสุรินทร์ จ ำกดั 4,577,791,299.13      4,715,125,038.10   4,278,425,964.06 90.74

25 ร้ำนสหกรณ์อำชีวศึกษำสุรินทร์ จ ำกดั 9,032,307.00            9,303,276.21         574,284.51 6.17

26 สหกรณ์เคหสถำนมัน่คงบริกำรหมอกวนสุรินทร์ จ ำกดั 611,939.00              630,297.17           303,980.43 48.23

27 สหกรณ์บริกำรชุมชนบ้ำนเอือ้อำทรสุรินทร์ 49 จ ำกดั 488,710.50              503,371.82           1,054,840.00 209.55

28 สหกรณ์บริกำรเดินรถสุรินทร์ จ ำกดั 159,780.00              164,573.40           139,110.00 84.53

29 สหกรณ์บริกำรบ้ำนมัน่คงสุรินทร์ จ ำกดั 1,012,766.00            1,043,148.98         2,369,128.60 227.11

30 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ำกดั 91,467,150.35          94,211,164.86       89,877,115.46 95.40

31 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ำกดั 30,982,913.00          31,912,400.39       68,470,236.50 214.56

32 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนโสน จ ำกดั -                        -                     3,996,109.75 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

สหกรณ์ผู้เล้ียงโค-กระบือจังหวดัสุรินทร์  จ ำกดั -                        -                     0.00 0.00 เลิก

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชำยพฒันำ  จ ำกดั -                        -                     0.00 0.00 เลิก

26,911,008,916.92         27,718,339,184.42 21,032,742,876.72 75.88รวมปริมาณธรุกิจสหกรณ ์กสส 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ปริมาณธรุกิจ จ านวนปริมาณธรุกิจ ผลรวม จ านวนปริมาณธรุกิจ

ที่ (ก.ย.60 - ส.ค.61) เพ่ิมข้ึน 3 % จ านวนปริมาณธรุกิจ เพ่ิมข้ึน

ปี 2561 แผน ปี2562 (ก.ย.61-ส.ค.62) เมื่อเทยีบกับแผน (%)

กสส.1
1 สหกรณ์กำรเกษตร วนั วนั วนั จ ำกดั 929,892.00              957,788.76           226,560.00 23.65

2 สหกรณ์กำรเกษตรดำวไทยเมอืงช้ำง จ ำกดั  (หยุดด ำเนินกำร) -                        -                     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

3 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่นเมอืงสุรินทร์ จ ำกดั 316,944,341.78         326,452,672.03     325,305,964.79 99.65

4 สหกรณ์กำรเกษตรผู้เล้ียงโคเนื้อ ต.ส ำโรง จ ำกดั 1,251,530.76            1,289,076.68         39,054.17 3.03

5 สหกรณ์กำรเกษตรพฒันำนำเสือก จ ำกดั  (หยุดด ำเนินกำร) -                        -                     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

6 สหกรณ์กำรเกษตรพฒันำสุรินทร์ จ ำกดั  (หยุดด ำเนินกำร) -                        -                     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

7 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ำกดั 1,508,983,172.04      1,554,252,667.20   1,432,491,548.06 92.17

8 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ จ ำกดั 348,563,998.48         359,020,918.43     224,948,380.11 62.66

9 สหกรณ์กำรเกษตรล ำดวน จ ำกดั 916,268,546.19         943,756,602.58     674,421,419.49 71.46

10 สหกรณ์กำรเกษตรสลักได จ ำกดั  (หยุดด ำเนินกำร) -                        -                     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

11 สหกรณ์กำรเกษตรอนิทรีย์สุรินทร์ จ ำกดั 133,391,575.16         137,393,322.41     63,380,838.00 46.13

12 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์กองทุนข้ำวสุรินทร์ จ ำกดั 106,692,337.03         109,893,107.14     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

13 สหกรณ์ผลิตข้ำวคุณภำพอนิทรีย์ตระแสง จ ำกดั 730,407.00              752,319.21           632,947.00 84.13

14 สหกรณ์ประมงจังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั -                        -                     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

15 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จ ำกดั 17,819,207.00          18,353,783.21       18,044,500.00 98.31

16 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรท้องถิ่นสุรินทร์ จ ำกดั 239,574,417.42         246,761,649.94     390,262,379.58 158.15

17 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ำกดั 10,134,365,995.86     10,438,396,975.74  7,794,833,248.19 74.67

18 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั 3,140,406,711.21      3,234,618,912.55   2,389,866,962.43 73.88

19 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตระเวนชำยแดนที ่21 จ ำกดั 739,921,048.31         762,118,679.76     647,436,917.22 84.95

20 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรสุรินทร์ จ ำกดั 1,128,467,965.84      1,162,322,004.82   749,345,181.15 64.47

หมายเหตุ

จ านวนปริมาณธรุกิจสหกรณเ์พ่ิมข้ึน เมือ่เทยีบกับแผน 

ผลรวมสะสม 12 เดือน (ก.ย.61 - ส.ค.62)

รายช่ือสหกรณ์ 
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กสส 2

1 สหกรณ์กำรเกษตรกำบเชิง จ ำกดั 405,186,616.72         417,342,215.22     543,930,351.90 130.33

2 สหกรณ์กำรเกษตรโคเนื้อโกเบโคกยำง จ ำกดั 2,028,700.00            2,089,561.00         2,567,300.00 122.86

3 สหกรณ์กำรเกษตรโคเนื้อตำเบำ จ ำกดั 563,000.00              579,890.00           1,111,997.00 191.76

4 สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลด่ำน จ ำกดั 472,797.86              486,981.80           1,303,572.57 267.68

5 สหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯปรำสำท จ ำกดั 67,162,649.91          69,177,529.41       62,935,318.88 90.98

6 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนอ ำปึล จ ำกดั 5,715,524.00            5,886,989.72         5,193,440.00 88.22

7 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่นอ ำเภอปรำสำท จ ำกดั -                        -                     2,800.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

8 สหกรณ์กำรเกษตรปรำสำท จ ำกดั 562,038,825.82         578,899,990.59     903,064,565.48 156.00

9 สหกรณ์กำรเกษตรป้องกนัชำยแดนบ้ำนโพนทอง จ ำกดั 3,618,692.42            3,727,253.19         1,564,567.00 41.98

10 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรผลิตและกำรตลำดสุรินทร์ จ ำกดั 304,500.00              313,635.00           2,325,500.00 741.47

11 สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมติรวมใจพฒันำ จ ำกดั 2,048,319.49            2,109,769.07         2,729,371.81 129.37

12 สหกรณ์กำรเกษตรสมชัชำปรำสำท จ ำกดั 627,808.19              646,642.44           1,421,925.75 219.89

13 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ำกดั 10,575,160.72          10,895,505.54       43,579,954.02 399.98

14 สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ำกดั 369,392.00              380,473.76           0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

15 สหกรณ์โคเนื้อและข้ำวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ำกดั -                        -                     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

16 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วำกวิปรำสำท จ ำกดั -                        -                     53,500.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

17 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงำนเอชบีไอสุรินทร์ จ ำกดั 8,602,005.00            8,860,065.15         10,627,335.00 119.95

สหกรณ์พฒันำปศุสัตวอ์สีำนใต้  จ ำกดั -                        -                     0.00 0.00 เลิก

1,069,313,992.13      1,101,396,501.89  1,582,411,499.41 143.67รวมปริมาณธรุกิจสหกรณ ์กสส 2  
 

กสส 3

1 สหกรณ์กองทุนสวนยำงสังขะ จ ำกดั    (เสนอเลิก) -                        -                     30,770,291.66 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

2 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด จ ำกดั 260,288,439.75         268,097,092.94     364,089,353.04 135.81

3 สหกรณ์กำรเกษตรร่วมใจบ้ำนดง จ ำกดั 910,278.79              937,587.15           402,800.00 42.96

4 สหกรณ์กำรเกษตรรุ่งเรืองพฒันำ จ ำกดั 2,346,335.00            2,416,725.05         6,395,000.00 264.61

5 สหกรณ์กำรเกษตรสังขะ จ ำกดั 199,277,427.26         205,255,750.08     938,450,480.57 457.21

6 สหกรณ์กำรเกษตรหมูบ่้ำนทับทิมสยำม 04 จ ำกดั 157,360.00              162,080.80           191,030.00 117.86

7 สหกรณ์สวนป่ำภำคเอกชนสุรินทร์ จ ำกดั 780,694,087.50         804,114,910.13     37,902,337.00 4.71

8 สหกรณ์สวนยำงพำรำบัวเชด จ ำกดั     -                        -                     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

9 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำรำธวิำสขนำดมอญ จ ำกดั 51,606,821.25          53,155,025.89       50,102,046.49 94.26

10 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ำกดั 1,762,836.00            1,815,721.08         5,464,133.00 300.93

1,297,043,585.55      1,335,954,893.12  1,433,767,471.76 107.32รวมปริมาณธรุกิจสหกรณ ์กสส 3  
 



-๔๔- 
 

กสส 4

1 สหกรณ์กำรเกษตรเขวำสินรินทร์ จ ำกดั 2,080,136.00            2,142,540.08         1,603,875.00 74.86

2 สหกรณ์กำรเกษตรจอมพระ จ ำกดั 4,094,355.86            4,217,186.54         5,145,012.29 122.00

3 สหกรณ์กำรเกษตร ต.ชุมแสง จ ำกดั 1,024,412.00            1,055,144.36         1,069,389.00 101.35

4 สหกรณ์กำรเกษตรไตรมติร จ ำกดั 1,549,088.77            1,595,561.43         1,196,970.00 75.02

5 สหกรณ์กำรเกษตรทหำรกองหนุนศรีณรงค์ จ ำกดั 215,700.00              222,171.00           3,308,835.00 1,489.32

6 สหกรณ์กำรเกษตรประดู่สะโนพฒันำ จ ำกดั -                        -                     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณุรกจิเทียบ

7 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงลีงโมเดล จ ำกดั 60,000.00                61,800.00            317,620.00 513.95

8 สหกรณ์กำรเกษตรศีขรภูม ิจ ำกดั 428,158,692.04         441,003,452.80     381,919,072.96 86.60

9 สหกรณ์กำรเกษตรส ำโรงทำบ จ ำกดั 347,712,662.62         358,144,042.50     359,626,149.21 100.41

10 สหกรณ์กำรเกษตรอนิทรีย์ช่ำงปีศ่รีสมบูรณ์ จ ำกดั -                        -                     895,000.00 0.00 ไมม่ปีริมำณุรกจิเทียบ

11 สหกรณ์ปฏิรูปทีดิ่นศีขรภูม ิจ ำกดั  (หยุดด ำเนินกำร) -                        -                     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณุรกจิเทียบ

12 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำกดุหวำย-เกำะแกว้ จ ำกดั 10,114,621.20          10,418,059.84       9,251,603.80 88.80

13 สหกรณ์ผู้ผลิตพชือำหำรสัตวแ์ละพลังงำนสุรินทร์ จ ำกดั (หยุดด ำเนินกำร) -                        -                     0.00 0.00

14 สหกรณ์มำตรฐำนสินค้ำเกษตรไทย จ ำกดั 4,332,000.00            4,461,960.00         4,500,000.00 100.85

15 สหกรณ์สตรีเขวำสินรินทร์ จ ำกดั 4,164,150.00            4,289,074.50         3,613,290.00 84.24

16 สหกรณ์อำเซ่ียนเพือ่เกษตรกร จ ำกดั -                        -                     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณุรกจิเทียบ

17 สหกรณ์เดินรถศีขรภูม-ิสุรินทร์ จ ำกดั 2,303,000.00            2,372,090.00         2,298,000.00 96.88

18 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวำสินรินทร์ จ ำกดั(ปดิบญัชไีม่ได้ติดต่อกนั 3 ป)ี 10,276,779.51          10,585,082.90       11,732,442.50 110.84

สหกรณ์เคร่ืองเงินสุรินทร์  จ ำกดั 2,284,953.00            2,353,501.59         0.00 0.00 เลิก

818,370,551.00        842,921,667.54     786,477,259.76 93.30รวมปริมาณธรุกิจสหกรณ ์กสส.4  
 

กสส 5

1 สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุรี จ ำกดั 1,015,200,573.58      1,045,656,590.79   435,497,071.81 41.65

2 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่นชุมพลบุรี จ ำกดั 283,951,393.27         292,469,935.07     363,515,781.54 124.29

3 สหกรณ์กำรเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ำกดั     (หยุดด ำเนินกำร) 188,000.00              193,640.00           0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

4 สหกรณ์โคเนื้อข้ำวหอมมะลิ ต ำบลนำหนองไผ่ จ ำกดั (หยุดด ำเนินกำร) -                        -                     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

5 สหกรณ์โคเนื้อชุมพลบุรี จ ำกดั 1,314,400.00            1,353,832.00         345,700.00 25.53

6 สหกรณ์โคเนื้อสร้ำงอำชีพและเกษตรอนิทร์ทรีย์ ต ำบลหนองเรือ จ ำกดั 2,504,750.00            2,579,892.50         1,773,728.90 68.75

7 สหกรณ์เพือ่กำรผลิตบ้ำนขีเ้หล็ก จ ำกดั 1,543,400.00            1,589,702.00         1,677,063.51 105.50

8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค์ จ ำกดั 349,730.00              360,221.90           2,943,350.00 817.09

1,305,052,246.85      1,344,203,814.26  805,752,695.76 59.94รวมปริมาณธรุกิจสหกรณ ์กสส 5  
 



-๔๕- 
 

กสส 6

1 สหกรณ์กองทุนสวนยำงท่ำตูม จ ำกดั 4,262,018.00            4,389,878.54         2,809,544.00 64.00

2 สหกรณ์กำรเกษตรดอนแรด จ ำกดั 500,000.00              515,000.00           0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

3 สหกรณ์กำรเกษตรท่ำตูม จ ำกดั 775,891,489.37         799,168,234.05     526,207,972.67 65.84

4 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่นท่ำตูมหนึ่ง จ ำกดั 404,877,033.70         417,023,344.71     457,095,483.84 109.61

5 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปทีดิ่นทุง่กลุำท่ำตูมสอง จ ำกดั 123,665,582.31         127,375,549.78     129,305,523.82 101.52

6 สหกรณ์กำรเกษตรรัตนบุรี จ ำกดั 665,922,455.94         685,900,129.62     345,671,936.04 50.40

7 สหกรณ์กำรเกษตรสตรีท่ำตูม จ ำกดั 69,357,596.29          71,438,324.18       6,962,635.27 9.75

8 สหกรณ์กำรเกษตรสนม จ ำกดั 204,851,662.02         210,997,211.88     202,482,901.98 95.96

9 สหกรณ์กำ้วหน้ำพฒันำเกษตรท่ำตูม จ ำกดั 95,400.00                98,262.00            0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

10 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จ ำกดั 38,843,361.20          40,008,662.04       49,979,952.50 124.92

11 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วำกวิยำงสวำ่ง จ ำกดั 1,084,200.00            1,116,726.00         1,394,600.00 124.88

12 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วำกวิหนองบัวบำน จ ำกดั   (หยุดด ำเนินกำร) 208,098.00              214,340.94           0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

13 สหกรณ์โคเนื้อหนองเมธ ีจ ำกดั 4,693,140.00            4,833,934.20         1,650,800.00 34.15 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

14 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำฝำยตะลุง จ ำกดั 100,000.00              103,000.00           320,000.00 310.68

15 สหกรณ์ผู้ผลิตข้ำวหอมมะลิอนิทรีย์บัวโคก จ ำกดั 7,400.00                 7,622.00              3,700.00 48.54

16 สหกรณ์ช้ำงไทย จ ำกดั 1,872,654.00            1,928,833.62         1,366,300.00 70.84

17 สหกรณ์บริกำรเดินรถรัตนบุรี จ ำกดั 1,086,707.00            1,119,308.21         1,080,000.00 96.49

18 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนนำรำยณ์ จ ำกดั   (หยุดด ำเนินกำร) -                        -                     0.00 0.00 ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

สหกรณ์โคเนื้อระเวยีง  จ ำกดั 30,900.00                31,827.00            0.00 0.00 เลิก

2,297,349,697.83      2,366,270,188.77  1,726,331,350.12 72.96รวมปริมาณธรุกิจสหกรณ ์กสส 6  
 
  - ปริมาณธุรกิจกลุ่มเกษตรกร แผนปี 62 ปริมาณธุรกิจ  25,062,787.40  บาท                      
ผลรวม สะสม 12 เดือน มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน  38,262,351.30  บาท คิดเป็นร้อยละ  152.67 รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ ปริมาณธรุกิจ จ านวนปริมาณธรุกิจ ผลรวม จ านวนปริมาณธรุกิจ

ที่ (ก.ย.60 - ส.ค.61) เพ่ิมข้ึน 3 % จ านวนปริมาณธรุกิจ เพ่ิมข้ึน

ปี 2561 แผน ปี2562 (ก.ย.61-ส.ค.62) เมื่อเทยีบกับแผน (%)
กสส 1

1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำแกใหญ่ 1,771,344.00            1,824,484.32          2,164,339.00 118.63                   

2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำคอโค 95,200.00                98,056.00              182,050.00 185.66                   

3 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเพีย้รำม 5,212,540.00            5,368,916.20          5,229,140.00 97.40                    

4 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำ นำดี เพีย้รำม ท่ำสวำ่ง 638,280.00              657,428.40            600,935.00 91.41                    

5 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวท์่ำสวำ่ง  (หยุดด ำเนินกำร) -                        -                      0.00 -                       ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

6 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวน์ำบัว 87,000.00                89,610.00              90,000.00 100.44                   

กลุ่มเกษตรกรปลูกผักอนิทรีย์ท่ำสวำ่ง -                        -                      0.00 -                       เลิก

7,804,364.00 8,038,494.92         8,266,464.00 102.84                   

รายช่ือกลุม่เกษตรกร

รวมปริมาณธรุกิจกลุม่เกษตรกร กสส 1

จ านวนปริมาณธรุกิจกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมข้ึน เมือ่เทยีบกับแผน 

ผลรวมสะสม 12 เดือน (ก.ย.61 - ส.ค.62)

หมายเหตุ

 
 
 

กสส 2

1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำตำเบำ 226,750.00              233,552.50            306,419.43 131.20                   

2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำสมดุ 1,138,336.00            1,172,486.08          1,168,657.46 99.67                    

3 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำ บ้ำนอ ำปึล 1,429,300.30            1,472,179.31          2,605,372.79 176.97                   

4 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลแนงมดุ -                        -                      1,594,174.09 -                       ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

5 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์ำเบำ 1,621,372.00            1,670,013.16          1,704,237.53 102.05                   

6 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลกำบเชิง -                        -                      73,136.05 -                       ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

4,415,758.30           4,548,231.05         7,451,997.35 163.84                   รวมปริมาณธรุกิจกลุ่มเกษตรกร กสส 2  
 
 
 



-๔๖- 
 

 
กสส 3

1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกปืด -                        -                      536,300.00 -                       ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสง่ำ 297,400.00              306,322.00            446,200.00 145.66                   

3 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์ำวงั    (เสนอเลิก) -                        -                      0.00 -                       ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

4 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลส ำเภำลูน 634,480.00              653,514.40            1,561,943.00 239.01                   

931,880.00              959,836.40            2,544,443.00         265.09                   รวมปริมาณธรุกิจกลุ่มเกษตรกร กสส 3  
 

กสส 4

1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลส ำโรงทำบ 513,000.00              528,390.00            630,000.00 119.23                   

2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำยำง 2,324,600.00            2,394,338.00          2,265,000.00 94.60                    

3 กลุ่มเกษตรกรท ำนำศรีสุข 580,000.00              597,400.00            665,400.00 111.38                   

4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหมืน่ศรี 241,458.78              248,702.54            714,800.00 287.41                   

5 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวต ำบลบึง 451,140.00              464,674.20            29.20 0.01                      

6 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำบ้ำนน้อย 7,500.00                 7,725.00               1,074,533.50 13,909.82               

7 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวบ์้ำนจังเกำ 929,554.88              957,441.53            941,980.00 98.39                    

8 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวก์ระออม 2,581,400.00            2,658,842.00          2,731,200.00 102.72                   

9 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์ ำโรงทำบ 1,195,863.94            1,231,739.86          1,364,250.00 110.76                   

8,824,517.60           9,089,253.13         10,387,192.70 114.28                   รวมปริมาณธรุกิจกลุ่มเกษตรกร กสส.4  
 

กสส 5

1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนมว่ง - มว่งสวรรค์ 101,750.00              104,802.50            720,500.00 687.48                   

101,750.00              104,802.50            720,500.00            687.48                   รวมปริมาณธรุกิจกลุ่มเกษตรกร  กสส 5  
 

กสส 6

1 กลุ่มเกษตรกรท ำนำทุง่กลุำ 28,000.00                28,840.00              0.00 -                       ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

2 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมอืงแก 1,206,600.00            1,242,798.00          1,000,000.00 80.46                    

3 กลุ่มเกษตรกรท ำนำสนม -                        -                      0.00 -                       ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

4 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองอยีอ 60,000.00                61,800.00              0.00 -                       ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

5 กลุ่มเกษตรกรท ำนำอนิทรีย์กดุมะโน 851,000.00              876,530.00            1,906,700.00 217.53                   

6 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำต ำบลหนองระฆัง -                        -                      986,385.75 -                       ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

7 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนนำดี 63,970.00                65,889.10              1,730,620.00 2,626.56                 

8 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลค ำผง 41,462.50                42,706.38              1,666,771.50 3,902.86                 

9 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์ ำบลทับใหญ่    (ต้ังใหม)่ 3,500.00                 3,605.00               0.00 -                       ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

10 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์นม -                        -                      0.00 -                       ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

11 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลเบิด   (ต้ังใหม)่ -                        -                      1,601,277.00 -                       ไมม่ปีริมำณธรุกจิเทียบ

2,254,532.50           2,322,168.48         8,891,754.25 382.91                   รวมปริมาณธรุกิจกลุ่มเกษตรกร  กสส 6  
24,332,802.40          25,062,786.47        38,262,351.30 152.67                   รวมปรมิาณธุรกิจกลุม่เกษตรกร ทัง้หมด  

 
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีเรื่องน าเสนอ ดังนี ้

   4.3.1  เร่ืองกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
        1.1 สรุปรายงานการอนุมัติ/เบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้ 
 

วนัทีอ่นุมัติ ช้ันลูกหน้ี ขนาด ดอกเบ้ีย เลขที่ สัญญา จ านวนเงิน ก าหนดช าระ หมายเหตุ

สหกรณ์ สหกรณ์ (%) สัญญา ลงวนัที่ (บาท) วนัที่

1 สหกรณ์กำรเกษตรอนิทรีย์ชำ่งปี่ศรีสมบรูณ์  จ ำกดั สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 14 Feb 62 C กลำง 4.00    4/2562 20 ก.พ. 62 500,000        22 ก.พ. 62 31 ม.ค. 63 งบจังหวดั

2 สหกรณ์กำรเกษตรเมืองลีงโมเดล จ ำกดั สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 14 Feb 62 C เล็ก 4.00    5/2562 22 ก.พ. 62 300,000        21 ก.พ. 62 31 ม.ค. 63 งบจังหวดั

3 สหกรณ์เดินรถศีขรภูมิ-สุรินทร์ จ ำกดั สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 14 Feb 62 B กลำง 3.50    3/2562 21 ก.พ. 62 1,300,000     2 ก.พ. 62 31 ม.ค. 63 งบจังหวดั

4 สหกรณ์ผู้ใชน้้ ำกดุหวำย-เกำะแกว้ จ ำกดั เพือ่รวบรวมขำ้วเปลือกจ ำหน่ำย 14 Feb 62 C ใหญ่ 3.50    2/2562 18 ก.พ. 62 1,000,000     22 ก.พ. 62 28 มิ.ย. 62 งบจังหวดั

5 สหกรณ์บริกำรเดินรถรัตนบรีุ จ ำกดั สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 14 Feb 62 B กลำง 3.50    1/2562 18 ก.พ. 62 600,000        22 ก.พ. 62 31 ม.ค. 63 งบจังหวดั

6 สหกรณ์กำรเกษตรบำ้นอ ำปลึ จ ำกดั สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 21 Mar 62 B ใหญ่ 4.50    6/2562 26 มี.ค. 62 3,000,000     28 ก.พ. 62 28 ก.พ. 63 งบจังหวดั

7 สหกรณ์สตรีเขวำสินรินทร์ จ ำกดั รวบรวมผ้ำไหมจ ำหน่ำย 21 Mar 62 C กลำง 2.50    7/2562 26 มี.ค. 62 500,000        28 มี.ค. 62 28 ก.พ. 63 งบจังหวดั

8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค์ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 21 Mar 62 B กลำง 3.50    8/2562 26 มี.ค. 62 500,000        28 มี.ค. 62 30 ธ.ค. 62 งบจังหวดั

9 สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลชมุแสง สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 C กลำง 4.00    สร.62-00009 26 เม.ย. 62 800,000        2 พ.ค. 62 31 มี.ค. 63 งบจังหวดั

10 สหกรณ์มำตรฐำนสินค้ำเกษตรไทย สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 B กลำง 3.50    สร.62-00010 25 เม.ย. 62 2,300,000     30 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 งบจังหวดั

11 สหกรณ์กำรเกษตรร่วมใจบำ้นดง สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 B กลำง 3.50    สร.62-00011 30 เม.ย. 62 700,000        30 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 งบจังหวดั

12 สหกรณ์กำรเกษตรรุ่งเรืองพฒันำ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 B ใหญ่ 4.50    สร.62-00012 25 เม.ย. 62 2,200,000     2 พ.ค. 62 31 มี.ค. 63 งบจังหวดั

13 สหกรณ์กำรเกษตรทหำรกองหนุนศรีณรงค์ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 C ใหญ่ 1.00    สร.62-00013 26 เม.ย. 62 1,500,000     2 พ.ค. 62 31 มี.ค. 63 งบส่วนกลำง

(โครงกำรสนบัสนนุกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทนุของสหกรณ์) 23 Apr 62

14 สหกรณ์กำรเกษตรชมุพลบรีุ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 B ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00014 26 เม.ย. 62 3,000,000     2 พ.ค. 62 31 มี.ค. 63 งบส่วนกลำง

(โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพนัธุดี์ฯ) 23 Apr 62

15 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินชมุพลบรีุ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 B ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00015 30 เม.ย. 62 3,000,000     2 พ.ค. 62 31 มี.ค. 63 งบส่วนกลำง

(โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพนัธุดี์ฯ) 23 Apr 62

16 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรผลิตและกำรตลำดสุรินทร์ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 C กลำง 4.00    สร.62-00016 26 เม.ย. 62 600,000        2 ก.พ. 62 31 มี.ค. 63 งบจังหวดั

17 สหกรณ์ผู้ใชน้้ ำกดุหวำย-เกำะแกว้ จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 23 Apr 62 C ใหญ่ 3.50    สร.62-00017 26 เม.ย. 62 1,000,000     2 พ.ค. 62 30 เม.ย. 63 งบจังหวดั

18 สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลด่ำน จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 23 Apr 62 D ใหญ่ 4.00    สร.62-00018 26 เม.ย. 62 500,000        2 พ.ค. 62 31 มี.ค. 63 งบจังหวดั

19 สหกรณ์กำรเกษตรดอนแรด สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 C กลำง 4.00    สร.62-00019 29 เม.ย. 62 500,000        2 พ.ค. 62 31 มี.ค. 63 งบจังหวดั

20 สหกรณ์กำรเกษตรไตรมิตร สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 B กลำง 3.50    สร.62-00020 25 เม.ย. 62 800,000        30 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 งบจังหวดั

กองทนุพัฒนาสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสุรนิทร ์

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562

วนัทีโ่อนเงินวตัถุประสงค์ช่ือสหกรณ.์.....จ ากัดที่
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21 สหกรณ์สตรีเขวำสินรินทร์ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 C กลำง 4.00    สร.62-00021 25 เม.ย. 62 3,000,000     30 เม.ย. 62 31 มี.ค. 63 งบจังหวดั

22 สหกรณ์โคเนื้อหนองเมธี สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 C กลำง 1.00    สร.62-00022 25 เม.ย. 62 1,100,000     2 พ.ค. 62 31 มี.ค. 63 งบส่วนกลำง

(โครงกำรสนบัสนนุกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทนุของสหกรณ์)

23 สหกรณ์กองทุนสวนยำงท่ำตูม สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 C กลำง 1.00    สร.62-00023 25 เม.ย. 62 1,500,000     2 พ.ค. 62 31 มี.ค. 63 งบส่วนกลำง

(โครงกำรสนบัสนนุกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทนุของสหกรณ์)

24 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วำกวิยำงสวำ่ง สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 23 Apr 62 C กลำง 4.00    สร.62-00024 25 เม.ย. 62 1,200,000     2 พ.ค. 62 31 มี.ค. 63 งบจังหวดั

25 สหกรณ์กำรเกษตรผู้เล้ียงโคเนื้อ ต.ส ำโรง สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร  27 พ.ค. 62 C กลำง 4.00    สร.62-00025 30 พ.ค. 62 1,000,000     5 มิ.ย. 62 30 เม.ย. 63 งบส่วนกลำง

26 สหกรณ์กำรเกษตรโคเนื้อโกเบโคกยำง สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร  27 พ.ค. 62 B กลำง 4.00    สร.62-00025 30 พ.ค. 62 1,500,000     5 มิ.ย. 62 30 เม.ย. 63 งบจังหวดั

27 สผน.กดุหวำย-เกำะแกว้ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร  27 พ.ค. 62 C ใหญ่ 3.50    สร.62-00026 30 พ.ค. 62 3,000,000     5 มิ.ย. 62 30 เม.ย. 63 งบจังหวดั

28 สก.โคเนื้อสร้ำงอำชพีและเกษตรอินทรีย์ต ำบลหนองเรือ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร  27 พ.ค. 62 C กลำง 3.50    สร.62-00027 30 พ.ค. 62 1,000,000     5 มิ.ย. 62 31 พ.ค. 63 งบจังหวดั

29 สหกรณ์โคเนื้อชมุพลบรีุ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร  27 พ.ค. 62 C กลำง 3.50    สร.62-00028 30 พ.ค. 62 1,000,000     6 มิ.ย. 62 30 เม.ย. 63 งบส่วนกลำง

30 สหกรณ์กำรเกษตรล ำดวน สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 20 Jun 62 B ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00030 27 มิ.ย. 62 2,600,000     3 ก.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

31 สหกรณ์กำรเกษตรชมุพลบรีุ จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 20 Jun 62 B ใหญ่มำก 3.00    สร.62-00031 27 มิ.ย. 62 3,000,000     3 ก.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบจังหวดั

32 สหกรณ์กำรเกษตรชมุพลบรีุ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 20 Jun 62 B ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00032 27 มิ.ย. 62 2,600,000     3 ก.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

33 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินชมุพลบรีุ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 20 Jun 62 B ใหญ่มำก 1.00    สร.00033 26 มิ.ย. 62 2,600,000     3 ก.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

34 สกป.เมืองสุรินทร์ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 26 Jul 62 B ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00034 30 ก.ค. 62 2,600,000     6 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

35 สก.เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 26 Jul 62 C ใหญ่ 1.00    สร.62-00035 30 ก.ค. 62 1,000,000     6 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

36 สกก.นิคมฯปรำสำท สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 26 Jul 62 B ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00036 31 ก.ค. 62 1,240,000     6 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

37 สกก.ปรำสำท สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 26 Jul 62 A ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00037 1 ส.ค. 62 2,500,000     7 ส.ค. 62 29 พ.ค. 63 งบส่วนกลำง

(โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพนัธุดี์ฯ)  
 

38 สกก.ปรำสำท สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 26 Jul 62 A ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00038 1 ส.ค. 62 2,600,000     7 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

39 สกก.ชำยแดนบำ้นโพทอง สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 26 Jul 62 C กลำง 1.00    สร.62-00039 8 ส.ค. 62 500,000        9 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

40 สกก.โคเนื้อตำเบำ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 26 Jul 62 D กลำง 4.50    สร.62-00040 30 ก.ค. 62 500,000        6 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบจังหวดั

41 สกก.บวัเชด สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 26 Jul 62 B ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00041 31 ก.ค. 62 2,600,000     6 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

42 สกก.บวัเชด จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 26 Jul 62 B ใหญ่มำก 3.00    สร.62-00042 31 ก.ค. 62 3,000,000     6 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบจังหวดั

43 สกป.ชมุพลบรีุ จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 26 Jul 62 B ใหญ่มำก 3.00    สร.62-00043 31 ก.ค. 62 3,000,000     7 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบจังหวดั

44 สกก.สนม สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 26 Jul 62 A ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00044 30 ก.ค. 62 2,600,000     6 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

45 สกก.ศีขรภูมิ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 26 Jul 62 B ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00045 30 ก.ค. 62 2,600,000     6 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

46 สกป.ท่ำตูมหนึ่ง สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 26 Jul 62 B ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00046 1 ส.ค. 62 2,600,000     9 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

47 สกป.ท่ำตูมหนึ่ง จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 26 Jul 62 B ใหญ่มำก 3.00    สร.62-00047 1 ส.ค. 62 3,000,000     9 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบจังหวดั

48 สกก.ส ำโรงทำบ สมำชกิกูยื้มประกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 26 Jul 62 A ใหญ่มำก 1.00    สร.62-00048 30 ก.ค. 62 2,600,000     6 ส.ค. 62 30 มิ.ย. 63 งบส่วนกลำง

(ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพสมำชิกได้รับผลกระทบจำกภัยแล้ง )

49 สกป.ชุมพลบุรี สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 Bสมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร1.00  สร.62-00049 9 ก.ย. 62 1,800,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

50 สกก.บัวเชด สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 B ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00050 4 ก.ย. 62 1,800,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

51 สกก.ล าดวน สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 B ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00051 6 ก.ย. 62 1,800,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

52 สค.คอโค สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 B ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00052 5 ก.ย. 62 1,490,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์  
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53 สกก.นิคมฯปราสาท สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 B ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00053 10 ก.ย. 62 800,000        12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

54 สกก.ปราสาท สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 B ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00054 11 ก.ย. 62 1,800,000     16 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

55 สก.เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 c ใหญ่ 1.00  สร.62-00055 9 ก.ย. 62 1,150,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

56 สกก.เพือ่การผลิตและการตลาดสุรินทร์ สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 C กลำง 1.00  สร.62-00056 10 ก.ย. 62 200,000        12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

57 สกก.ปชด.บ้านโพนทอง สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 C กลำง 1.00  สร.62-00057 4 ก.ย. 62 500,000        12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

58 สกก.รัตนบุรี สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 B ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00058 4 ก.ย. 62 2,500,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

59 สกป.ท่าตูมหนึ่ง สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 B ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00059 6 ก.ย. 62 1,250,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

60 สกก.ต าบลชุมแสง สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 C กลำง 1.00  สร.62-00060 4 ก.ย. 62 300,000        12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

61 สกก.สังขะ สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 A ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00061 6 ก.ย. 62 1,530,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

62 สกก.ส าโรงทาบ สมำชกิกูยื้มเพือ่จัดหำแหล่งน้ ำท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 A ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00062 5 ก.ย. 62 2,525,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรจัดหำแหล่งน้ ำใหส้มำชกิสหกรณ์

63 สก.ผู้ผลิตขา้วคุณภาพอนิทรียต์ระแสง รวบรวมผลิตผล 30 Aug 62 C ใหญ่ 1.00  สร.62-00063 5 ก.ย. 62 500,000        12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรสนบัสนนุสินเชื่อเพื่อพัฒนำธรุกิจสหกรณ์

64 สกก.ล าดวน สมำชกิกูป้ระกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 B ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00064 6 ก.ย. 62 2,100,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรสนบัสนนุสินเชื่อเพื่อพัฒนำธรุกิจสหกรณ์

65 สกก.นิคมฯปราสาท สมำชกิกูป้ระกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 B ใหญ่มำก 2.50  สร.62-00065 10 ก.ย. 62 600,000        12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรสนบัสนนุสินเชื่อเพื่อพัฒนำธรุกิจสหกรณ์  
66 สกก.ปราสาท สมำชกิกูป้ระกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 A ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00066 11 ก.ย. 62 2,100,000     16 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรสนบัสนนุสินเชื่อเพื่อพัฒนำธรุกิจสหกรณ์

67 สกก.ต าบลด่าน สมำชกิกูป้ระกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 C กลำง 1.00  สร.62-00067 4 ก.ย. 62 300,000        16 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรสนบัสนนุสินเชื่อเพื่อพัฒนำธรุกิจสหกรณ์

68 สก.โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสวา่ง รวบรวมผลิตผล 30 Aug 62 C กลำง 1.00  สร.62-00068 5 ก.ย. 62 700,000        12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรสนบัสนนุสินเชื่อเพื่อพัฒนำธรุกิจสหกรณ์

69 สก.โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสวา่ง จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 30 Aug 62 A ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00069 5 ก.ย. 62 900,000        12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรสนบัสนนุสินเชื่อเพื่อพัฒนำธรุกิจสหกรณ์

70 สกก.ส าโรงทาบ สมำชกิกูป้ระกอบอำชพีท ำกำรเกษตร 30 Aug 62 A ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00070 5 ก.ย. 62 2,100,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรสนบัสนนุสินเชื่อเพื่อพัฒนำธรุกิจสหกรณ์

71 สกป.เมอืงสุรินทร์ รวบรวมผลิตผล 30 Aug 62 B ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00071 9 ก.ย. 62 2,100,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรสนบัสนนุสินเชื่อเพื่อพัฒนำธรุกิจสหกรณ์

72 สกต.สุรินทร์ รวบรวมผลิตผล 30 Aug 62 B ใหญ่มำก 1.00  สร.62-00072 6 ก.ย. 62 2,100,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

ตำมโครงกำรสนบัสนนุสินเชื่อเพื่อพัฒนำธรุกิจสหกรณ์

73 สกก.สังขะ จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 30 Aug 62 2.50  สร.62-00073 6 ก.ย. 62 3,000,000     12 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบจังหวดั

74 สก.เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย รวบรวมขำ้วเปลือกเพือ่แปรรูปเปน็ขำ้วสำร 9 Sep 62 C ใหญ่ 3.50  สร.62-00074 16 ก.ย. 62 1,000,000     18 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบจังหวดั

75 สกก.ศีขรภูมิ จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 9 Sep 62 B ใหญ่มาก 3.00  สร.62-00075 11 ก.ย. 62 3,000,000     18 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบจังหวดั

76 สกก.สนม จัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 9 Sep 62 A ใหญ่มาก 2.50  สร.62-00076 17 ก.ย. 62 3,000,000     18 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบจังหวดั

77 สกต.สุรินทร์ รวบรวมเมล็ดพนัธุ์ 9 Sep 62 B ใหญ่มาก 1.00  สร.62-00077 17 ก.ย. 62 3,000,000     19 ก.ย. 62 30 ส.ค. 63 งบส่วนกลำง

(โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพนัธุดี์ฯ)

รวมทัง้สิ้น 128,585,000 

จ่ำยเงินให้สหกรณ์ 43 แห่ง 77 สัญญำ

โครงกำรปกติ 49,300,000 บำท

โครงกำรพเิศษ 79,285,000 บำท  
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 จ่ายเงินกู้ทั้งสิ้น  128.585 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการปกติ 49.300 ล้านบาท โครงการพิเศษ 
79.285 ล้านบาท 

 จ านวนสหกรณ์ 43 แห่ง 77  สัญญา 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

                1.2 ลูกหนี้ค้างช าระ/ลูกหนี้ตามพิพากษาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ลงวนัท่ี ส้ินสุด ตน้เงินเดิม 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 สกก.พฒันาชุมชน สกย.อ (1) สุรินทร์  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  - 1 1

2 สก.สตรีหนองระวี  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  30 เม.ย.55 1 1

3 ร้านสหกรณ์รวมช่างสุรินทร์ จ  ากดั  17 ธ.ค.46  17 ธ.ค.47 300,000.00  300,000.00 239,435.56 239,435.56  26 พ.ค.54 1 1

4 สกก.สกยอ.(1) ล าดวน  จ  ากดั  27 มิ.ย.51  31 พ.ค.52 260,000.00  260,000.00 260,000.00 260,000.00  2 มี.ค.54 1 1

5 สกก.สกยอ.(1) ล าดวน  จ  ากดั  27 มิ.ย.51  31 พ.ค.52 1,000,000.00  1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00  15 ก.พ.54 1 1

6 สกก.หนองกระทมนาบวั  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 800,000.00  800,000.00 800,000.00 800,000.00  3 พ.ค.54 1 1

7 สกก.หนองกระทมนาบวั  จ  ากดั  3 มิ.ย.47  3 มิ.ย.48 100,000.00  100,000.00 100,000.00 100,000.00  11 เม.ย.54 1 1

8 สกก.อสม.จงัหวดัสุรินทร์  จ  ากดั  23 ก.ค.47  23 ก.ค.48 1,000,000.00  1,000,000.00 887,450.41 887,450.41  16 ก.ค.57 1 1

9 สกก.อสม.จงัหวดัสุรินทร์  จ  ากดั  23 ก.ค.47  23 ก.ค.48 3,355,000.00  2,934,416.98 2,934,416.98 2,934,416.98  16 ก.ค.57 1 1

10 สกก.รามมหาชน  จ  ากดั  9 ก.ค.51  31 พ.ค.52 1,300,000.00  1,069,399.29 1,069,399.29 1,069,399.29  29 มี.ค.56 1 1

11 สกก.พฒันาสุรินทร์  จ  ากดั  27 ต.ค.53  30 มิ.ย.54 1,000,000.00  1,000,000.00 888,150.00 4,000.00 888,150.00  27 ต.ค.58 1 1

12 สกก.พฒันาสุรินทร์  จ  ากดั   5 ส.ค.53  17 มิ.ย.54 2,000,000.00  2,000,000.00 2,000,000.00 4,000.00 2,000,000.00  28 ก.ย.55 1 1

13 สกก.พนมสวาย  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 691,354.05  691,354.05 572,780.12 572,780.12  26 พ.ย.58 1 1

14 สกก.พฒันาอาชีพ  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 600,000.00  573,671.23 573,671.23 573,671.23  25 ต.ค.54 1 1

15 สกก.สามประสาน  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.47 800,000.00  800,000.00 800,000.00 800,000.00  - 1 1

16 สกก.ศูนยข์ยายพนัธุ์พืชสุรินทร์  15 มี.ค.48  31 ธ.ค.48 1,000,000.00  1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00  8 พ.ค.57 1 1

17 สกก.พฒันาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท  29 ก.ค.47  29 ก.ค.48 700,000.00  620,405.48 620,405.48 620,405.48  20 เม.ย.54 1 1

18 สกก.พฒันาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท  15 พ.ย.47  15 พ.ย.48 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00  7 เม.ย.54 1 1

19 สกก.พฒันาวิชาชีพ(สตรี)ปราสาท  3 ก.พ.48  31 ม.ค.49 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00  27 พ.ค.54 1 1

20 สกก.ทพัพญารวมชนสตรี  จ  ากดั  29 ก.ย.46  29 ก.ย.46 1,000,000.00  1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00  30 ก.ย.54 1 1

21 สกก.ทพัพญารวมชนสตรี  จ  ากดั  4 มิ.ย.46  30 เม.ย.47 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  12 ก.ค.54 1 1

22 สค.พนมดงรัก  จ  ากดั  2 พ.ย.53  31 พ.ค.54 1,000,000.00  754,683.04 753,968.00 753,968.00   18 ก.ย.58 1 1

23 สก.สหพนัธข์อนแตก  จ  ากดั  8 ธ.ค.47  8 ธ.ค.48 800,000.00  800,000.00 800,000.00 800,000.00  31 ก.ค.53 1 1

24 สก.บริการอีสานใต ้ จ  ากดั  1 ก.พ.51  30 ธ.ค.51 1,490,000.00  1,490,000.00 1,490,000.00 1,490,000.00  11 ส.ค.58 1 1

25 สกก.เมืองลีง สกย.อ(1)  จ ากดั  13 ต.ค.46  13 ต.ค.47 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  23 ส.ค.56 1 1

26 สกก.สกย.อ(1)จอมพระ  จ  ากดั  23 ส.ค.44  30 ส.ค.45 500,000.00  500,000.00 312,735.30 312,735.30  23 ก.พ.58 1 1

ด าเนินคดี

เลิก
สห

กร
ณ์

ช า
ระ
บญั

ชี
ลม้

ละ
ลา
ย

ระ
หว

า่งติ
ดต
าม

ได
ร้ับ

กา
รป

รับ
ปรุ

งโ
คร
งส

ร้า
งฯ

ช าระสะสม
ตน้เงินผิดนดั

คงเหลือ

วนัท่ีส่ง

ช าระคร้ัง

สุดทา้ย

สถานะสหกรณ์ สถานะหน้ี

แบบรายงานการแกไ้ขปัญหาลูกหน้ีผิดนดัเงินกูก้องทนุพฒันาสหกรณ์

จงัหวดัสุรินทร์

ประจ าเดือนกนัยายน  2562

ท่ี ช่ือสหกรณ์...........จ ากดั

สถานภาพลูกหน้ีผิดช าระ
ตน้เงินตามค า

พิพากษา (ถา้มี)

ตน้เงินผิดนดั

ยกมา ณ วนัท่ี 1 

ต.ค.2561

ช าระระหวา่ง

เดือน(ตน้

เงิน)

สญัญา
เร่งรัด

ด าเนิน

คดี

ยงั
ด า
เนิ
นธุ

รกิ
จ

หย
ุดด

 าเนิ
น

ได
ร้ับ
กา
รผ
อ่น

ผนั

 
27 สก.สตรีส าโรงทาบ  จ  ากดั  30 ก.ย.47  30 ก.ย.48 250,000.00  250,000.00 250,000.00 250,000.00  4 ธ.ค.58 1 1

28 สค.อ าเภอศีขรภูมิ  จ  ากดั  14 พ.ค.50  30 เม.ย.51 2,000,000.00  2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00  30 ธ.ค.58 1 1

29 สก.ปฏิรูปท่ีดินศีขรภูมิ  จ  ากดั  10 พ.ย.47  30 พ.ย.48 1,000,000.00  546,696.58 44,197.68 16,248.72 16,248.72 27,012.51   30 ก.ย.62 1 1

30 สกก.อินทรียท์ุง่กลุา  จ  ากดั  5 ก.ค.49  31 พ.ค.47 500,000.00  362,463.82 212,463.00 212,463.00  24 ม.ค.56 1 1

31 สกก.อินทรียท์ุง่กลุา  จ  ากดั  27 ก.ย.49  31 ส.ค.50 300,000.00  300,000.00 230,517.56 230,517.56  5 ม.ค.55 1 1

32 สกก.สมชัชาเกษตรภาคอีสานรัตนบุรี   10 ก.ย.44  10 ก.ย.45 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00  11 พ.ย.56 1 1

33 สก.สมชัชาเกษตรรต าบลโพนครก   26 ก.ย.46  26 ก.ย.47 800,000.00  800,000.00 668,324.70 668,324.70  10 พ.ย.57 1 1

34 สก.สกย.อุตสาหกรรมเกษตรสุรินทร์  30 ก.ย.46  30 ก.ย.47 400,000.00  333,235.77 333,235.77 333,235.77  22 ส.ค.54 1 1

35 สกก.กระโพ  จ  ากดั  30 ก.ย.46  30 ก.ย.47 800,000.00  800,000.00 61,742.53 61,742.53  29 ก.ค.59 1 1

36 สกก.ทา่ตูม สกย.อ (1)  จ ากดั  29 ก.ย.48  31 พ.ค.49 500,000.00  500,000.00 500,000.00 500,000.00  - 1 1

37 สก.เคร่ืองเงินสุรินทร์  จ  ากดั  7 ม.ค.56  30 ธ.ค.56 2,000,000.00  2,000,000.00 1,965,966.07 1,965,966.07 12 เมย.60 1 1

38 สก.ผูเ้ ล้ียงสุกรรรายย่อยอลงกรณ์  27 ส.ค.55  30 เม.ย.57 1,086,753.43  1,145,822.79 859,822.79 859,822.79  30 เม.ย.60 1 1

39 สก.ผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย์บวัโคก  21 ก.ค.57  31 มี.ค.58 2,000,000.00  2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00  28 พ.ค.58 1 1

40 สก.ผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย์บวัโคก  27 ธ.ค.56  30 ธ.ค.57 1,000,000.00  0.00 988,301.38 988,301.38  13 ต.ค.58 1 1

41 สก.สหพนัธส์ตรีทุง่มน  จ  ากดั  26 ก.ย.46  29 ก.ย.47 600,000.00  1,332,860.25 1,332,860.25 1,332,860.35  23 พ.ย.52 1 1

42 สกก.พนมดงรัก  จ  ากดั  14 พ.ค.41  30 เม.ย.42 500,000.00  1,244,068.50 1,244,068.50 1,244,068.50  8 ต.ค.53 1 1

43 สกก.เพ่ือกลุ่มเกษตรกรสุรินทร์  12 ก.ย.44  12 ก.ย.45 300,000.00  300,000.00 300,000.00 300,000.00  4 มิ.ย.54 1 1

44 สก.ผา้ไหมสวายเมืองสุรินทร์   10 พ.ย.47  10 พ.ย.48 1,000,000.00  1,557,421.20 1,307,421.20 1,107,421.20  29 ธ.ค.60 1 1

45 สกก.สลกัได  จ  ากดั  27 ก.ย.47  30 ก.ย.49 2,039,301.99  3,308,039.30 1,881,825.32 1,881,825.32  29 ก.ค.58 1 1

46 สก.ผูผ้ลิตและแปรรูปฯโคกส าโรงสุรินทร์  7 ส.ค.45  30 เม.ย.46 300,000.00  572,708.21 532,708.21 100,000.00 332,708.21  30 พ.ย.61 1   1

47 สก.สวนป่าภาคเอกชนสุรินทร์   25 ก.ค.51  31 พ.ค.54 833,236.18  1,179,481.33 833,236.18 833,236.18  28 มิ.ย.60 1 1

48 สบ.สินคา้เกษตร  จ  ากดั  6 ต.ค.53  17 มิ.ย.54 1,697,880.36  1,347,173.44 1,347,173.44 206,714.07 716,092.06 1,347,173.44 30-ก.ย.-62 1 1

49 สกก.สกย.อ(1)ศีขรภูมิ  จ  ากดั  27 ก.ย.47  30 ก.ย.49 487,653.26  937,438.57 435,191.78 435,191.78  - 1   1

50 สก.ชาวไร่มนัส าปะหลงัจงัหวดัสุรินทร์  27 ก.ย.53  30 ก.ย.55 1,158,657.54  1,506,445.27 1,506,445.27 1,506,445.27  20 ก.ค.54 1   1

51 สก.ชาวไร่มนัส าปะหลงัจงัหวดัสุรินทร์  17 ม.ค.54  31 ต.ค.54 3,000,000.00  3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00  23 พ.ย.54 1   1

52 สก.ผูเ้ล้ียงโค-กระบือ จงัหวดัสุรินทร์  7 ม.ค.56  30 ธ.ค.56 2,000,000.00  2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00  23 มิ.ย.59 1 1

53 สก.ผูเ้ล้ียงโค-กระบือ จงัหวดัสุรินทร์  7 ม.ค.56  30 ธ.ค.56 3,000,000.00  3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00  23 มิ.ย.59 1 1

54 สก.พืชผลสุรินทร์  จ  ากดั  10 เม.ย.56  31 ม.ค.57 200,000.00  200,000.00 200,000.00 200,000.00  - 1 1

55 สกก.พฒันาอาชีพปราสาท  จ  ากดั  13 ก.ค.49  31 พ.ค.50 1,000,000.00  0.00 960,282.27 960,282.27  6 มี.ค.56 1 1  



-๕๑- 
 

 
56 สกก.พฒันาอาชีพปราสาท  จ  ากดั  13 ก.ค.49  31 พ.ค.50 500,000.00  0.00 136,639.36 136,639.36  6 มี.ค.56 1 1

57 สผน.ชลประทานห้วยเสนง  จ  ากดั  24 ก.ย.51  31 ก.ค.52 450,000.00  0.00 151,255.28 151,255.28  29 ม.ค.56 1 1

58 สกก.เพ่ือเกษตรกรไทยชุมพลบรีุ  24 ก.ค.51  30 เม.ย.54 522,862.88  0.00 494,977.93 494,977.93  2 เม.ย.55 1 1

59 สกก.เพ่ือชุมชนบา้นขาม  จ  ากดั  21 พ.ค.57  30 เม.ย.58 1,200,000.00  1,069,199.29 1,038,149.14 1,038,149.14  26 ม.ค.60 1 1

60 สกก.สมชัชาปราสาท  จ  ากดั  5 เม.ย.56  31 มี.ค.58 3,000,000.00  0.00 2,085,334.96 500,000.00 1,251,419.05  31 มี.ค.62 1 1

61 สกก.สตรีชุมพลบุรี จ  ากดั  22 พ.ย.54  30 พ.ค.57-59 3,000,000.00  0.00 2,922,054.80 25,000.00 2,922,054.80 6 สค 62 1 1

62 สกก.สตรีชุมพลบุรี จ  ากดั  23 พ.ค.56  30 เม.ย.58 3,000,000.00  0.00 2,899,999.20 25,000.00 2,899,999.20 6 สค 62 1 1

63 สก.ประมงจงัหวดัสุรินทร์ จ  ากดั  12 ก.ย.59  31 ก.ค.60 1,000,000.00  0.00 905,260.57 25,000.00 905,260.27  29 พ.ย.61 1 1

64 สก.ประมงจงัหวดัสุรินทร์ จ  ากดั  31 พ.ค.60  30 มี.ค.61 2,000,000.00  0.00 2,000,000.00 25,000.00 1,982,000.00  29 พ.ย.61 1 1

65 สก.กา้วหน้าพฒันาเกษตรทา่ตูม  11 มี.ค.59  31 ม.ค.60 300,000.00  0.00 283,643.83 12,000.00 283,643.83 4 มิ.ย. 62 1 1

66 สก.เกษตรอินทรีย์กองทุนขา้วสุรินทร์  31 พ.ค.60  31 พ.ค.61 5,000,000.00  0.00 4,500,000.00 378,844.71 4,121,155.89 13 ส.ค. 62 1 1

67 สก.ชา้งไทย จ ากดั 27 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62 3,500,000.00  0.00 501,356.16 2,989,640.75 15 ส.ค. 62 1

68 สก.โคเน้ือคูตนั 2-มี.ค.-61 28 ก.พ. 62 700,000.00  0.00 96,393.58 603,606.42 28 มิ.ย. 62 1 1

69 สกก.กดุหวาย-เกาะแกว้ 18 ก.พ. 62 28 มิ.ย. 62 1,000,000.00  0.00 0.00 1,000,000.00 1

70 สกก.ไตรมิตร 8 ส.ค. 61 31 ก.ค. 62 200,000.00  0.00 0.00 200,000.00 1

รวม   52  แห่ง  68  สญัญา 78,722,699.69 55,186,984.39 68,415,511.34 222,962.79 2,428,935.23   71,560,813.12 15 4 1 50 0 0 0 0 4 7 1 0 14 10 31 0 0

ค าอธิบาย : ให้ท  าเคร่ืองหมาย ในช่องสถานภาพของลูกหน้ีวา่อยู่ในขั้นตอนใด   1.ยื่นโนติสแลว้   2.รวบรวมเอกสารส่งอยัการ   3.ศาลประทบัรับฟ้อง   4.สืบพยาน/ไกล่เกล่ีย

5.ศาลพิพากษา   6.ระหวา่งออกหมายบงัคบัคดี   7.ระหวา่งสืบทรัพย/์ยึดทรัพย ์  8.ระหวา่งขายทอดตลาด   9.ระหวา่งขอตดัหน้ีสูญ

หมายเหตุ: ลูกหน้ีผิดนดัรวมถึงการผิดนดัรวยงวดดว้ย

 
 ต้นเงินผิดนัดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 61 จ านวน 68.715 ล้านบาท 

 จ านวนทั้งสิ้น    54 แห่ง  66  สัญญา 
 สหกรณ์ผิดช าระหนี้เพ่ิมระหว่างปี   4 แห่ง     4    สัญญา    

เป็นต้นเงินผิดช าระระหว่างปี      4.973   ล้านบาท 
 ต้นเงินผิดนัดคงเหลือเดือนกันยายน 2562   71.560 ล้านบาท 
 สถานะสหกรณ์  แยกเป็น     

 ด าเนินธุรกิจ  10  แห่ง 15  สัญญา  

 หยุดด าเนินธุรกิจ   3  แห่ง   4  สัญญา 

 เลิกสหกรณ์     1 แห่ง   1  สัญญา 

 ช าระบัญชี          41 แห่ง 50  สัญญา 
 รับช าระหนี้ต้นเงินระหว่างเดือนกันยายน 2562  จ านวน 222,962.79 บาท  

 
 
 
 

      
 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
1.3 การด าเนินคดีกับลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 ฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ากัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 
 ส่งเรื่องด าเนินการสืบทรัพย์สหกรณ์การเกษตรหนองระวี จ ากัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
1.4 จังหวัดสุรินทร์ได้รับจัดสรรวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการปกติ ประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ.2563   จ านวน 45.000 ล้านบาท  

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

สหกรณ์.......จ ากัด ช าระหน้ี(บาท) ช าระต้นเงิน(บาท) 

สบ.สินค้าเกษตร 214,413.00 206,714.07 

สกป.ศีขรภูมิ 20,000.00 16,248.72 

รวม 234,423.00 222,962.79 



-๕๒- 
 

  4.3.2 เร่ืองโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   (1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือด าเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้

เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 45 แห่ง จ านวนสมาชิกที่ขอเบิก 16,830 ราย มูลหนี้ 
2,077,262,422.47 บาท ดอกเบี้ยชดเชยที่ขอเบิก 3% จ านวน 49,868,208.47 บาท ซึ่งส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสุรินทร์ ได้ยืนยันข้อมูลส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
  (2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งให้จังหวัดตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 11 แห่ง 186 ราย มูลหนี้ 
3,684,560 บาท เบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย 3% จ านวน 72,453.26 บาท ซึ่งเบิกจ่ายให้สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว พร้อม
ทั้งได้ส่งใบเสร็จรับเงินและและส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์เรียบร้อยแล้วทุกแห่ง 
 

  (3) ในส่วนที่เหลืออีกจ านวน 34 แห่ง กรมฯ จะด าเนินการให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ซึ่งในขณะนี้มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ยืนยันขอเบิกมาแล้วจ านวน 4 แห่ง 

- ให้กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 34 แห่ง จัดส่งเอกสารยืนยันการเบิกจ่าย ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภายใน
วันที่ 18 ต.ค. 62 และให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบเอกสารส่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ภายในวันที่ 1 พ.ย. 62 
โดยต้องจัดส่งกรมฯ ภายในวันที่ 29 พ.ย. 62  

- ณ วันที่ 1 ต.ค. 62  มีสหกรณ์/กลุ่มฯ จัดส่งเอกสารให้ กบส. ตรวจสอบ จ านวน 6 แห่ง  

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  

 4.3.3. เรื่อง เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 โครงการอ่ืน ๆ หนี้ค้างช าระ จ านวน 41 สัญญา  ต้นเงินคงเหลือ  32,203,730.85 บาท ซึ่งได้

ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว ศาลพิพากษาในเดือนกรกฎาคม 2562 
จ านวน 1 คดี คือ กลุ่มเกษตรกรท านาสวาย ยังคงเหลือศาลยังไม่พิพากษา 1 สัญญา และได้รับช าระหนี้จากสหกรณ์
การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด จ านวน 2,500 บาท     

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

 4.3.๔. เรื่อง เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
 ต้นเงินคงเหลือ  70,073,891.07  บาท ซึ่งได้ด าเนินการส่งฟ้องด าเนินคดีและบังคับคดีกับสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างศาลพิจารณาของศาลสูงสุด จ านวน 1 สัญญา มีหนี้ค้างช าระ จ านวน 21 
สัญญา ดังนี้  

1. สหกรณ์การเกษตรพนมดงรัก จ ากัด 
2. สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1)ศีขรภูมิ จ ากัด 
3. สหกรณ์การเกษตรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
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4. สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์สุรินทร์ จ ากัด 
5. กลุ่มเกษตรกรท านาจีกแดก 
6. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ส าโรง 
7.สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จ ากัด 
8.กลุ่มเกษตรกรท านาหนองเทพ 
9. สหกรณ์สตรีส าโรงทาบ จ ากัด 
10.สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จ ากัด 
11.สหกรณ์การเกษตรศรีณรงค์ จ ากัด 
12. สหกรณ์การเกษตรอีสานโคกเวง จ ากัด 
13.ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
14.กลุ่มเกษตรกรท านาจีกแดก 
15.สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ – ศรีณรงค์ จ ากัด 
16.สหกรณ์การเกษตรกระโพ จ ากัด 
17.สหกรณ์การเกษตรโนนนารายณ์ จ ากัด 
18.สหกรณ์ผู้ใช้น้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงมูล จ ากัด 
19.กลุ่มเกษตรกรท านาตาเมียง 
20.สหกรณ์สตรีศีขรภูมิ จ ากัด 
21.สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากัด                                                               

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 1 สัญญาคือ สหกรณ์ช่วยเกษตรกรสังขะ–ศรีณรงค์ จ ากัด 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.4 กลุ่มจัดตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์ มีเรื่องน าเสนอ ดังนี ้
  4.4.1 เรื่องการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  
  สรุปผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูล ณ วันที่ 1 
กันยายน 2562 
  สหกรณ์ท้ังหมด 172 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินงาน) 85 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 87 แห่ง (ตั้ง
ใหม่ไม่ถึง 2 ปี 4 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 13 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 70 แห่ง)  
  กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 59 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินการ) 29 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 30 แห่ง 
(ตัง้ใหม่ไม่ถึง 1 ปี 5 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 3 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 22 แห่ง) 
  การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 

1. แนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 58 แห่ง  
ผลสหกรณ์รักษามาตรฐาน (ระดับ A+B) ได้ จ านวน 51 แห่ง (ระดับ A = 35, ระดับ B = 16) รักษา

มาตรฐานไม่ได้ จ านวน 7 แห่ง (ระดับ C = 3 และระดับ F = 4) 
2. สหกรณ์น ามาจัดมาตรฐานเพ่ิม จ านวน 27 แห่ง 
ผลผลักดันสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (ระดับ B) ได้ จ านวน 4 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 23 แห่ง 

(ระดับ C=2 และระดับ F= 21) 
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  3. แนะน าส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 19 แห่ง 
  ผลกลุ่มเกษตรกรรักษามาตรฐาน ได้ จ านวน 18 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน 1 แห่ง  
  4. กลุ่มเกษตรกรน ามาจัดมาตรฐานเพิ่ม จ านวน 10 แห่ง 
  ผลผลักดันกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน ได้ จ านวน 6 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 

ที่ สหกรณ์ ประเภท ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
วันประชุมใหญ่ ระดับมาตรฐาน ปีบัญชี วันประชุมใหญ่ ระดับมาตรฐาน

ปี 2562

1 สกก.ล าดวน จ ากดั การเกษตร  26 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 ม.ีค.62  26 ส.ค.62 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
2 สกก.เพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากดั การเกษตร  20 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 ม.ีค.62  26 ก.ค.62 ดี(4) นายวชัรินทร์ มามาก  สมาชิกท าธุรกิจไม่ถึงรอ้ยละ60

3 สกก.ปฎิรูปทีดิ่นเมอืงสุรินทร์ จ ากดั การเกษตร  27 ม.ิย.61 ดีเลิศ  31 ม.ีค.62  28 ม.ิย.62 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
4 สกก.เมอืงสุรินทร์ จ ากดั การเกษตร  23 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 ม.ีค.62  22 ส.ค.62 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
5 สกก.อนิทรีย์สุรินทร์ จ ากดั การเกษตร  14 ส.ค.61 ดีมาก  30 เม.ย.61  14 ส.ค.61 ดีมาก นายนิพนธ ์เจือจาน
6 สกก.ผู้เล้ียงโคเนื้อ ต.ส าโรง จ ากดั การเกษตร  25 ม.ิย.61 ดีมาก  31 ม.ค.62  10 ม.ิย.62 ดีมาก นางจิราภร บรูณ์เจริญ/น.ส.เพชรฑิรา สาระติ

7 สก.ผลิตข้าวคุณภาพอนิทร์ตระแสง จ ากดั การเกษตร  17 ส.ค.61 ดีมาก  31 ม.ีค.62  15 ส.ค.62 ดี(1,6) นายนิพนธ ์เจือจาน ขาดทุนประจ าปี 58,216.27 บ.)

8 สอ.ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  8 พ.ย.60  ดีเลิศ  30 ก.ย.61  18 ต.ค.61 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
9 สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  11 พ.ย.60 ดีเลิศ  30 ก.ย.61  10 พ.ย.61 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก

10 สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนที ่21 จ ากดั ออมทรัพย์  2 พ.ย.60 ดีเลิศ  30 ก.ย.61  1 พ.ย.61 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
11 สอ.อนามยัสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  24 ธ.ค.60 ดีเลิศ  30 พ.ย.61  22 ธ.ค.61 ดีเลิศ นายวชัรินทร์  มามาก
12 สอ.คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  23 ธ.ค.60 ดีเลิศ  30 พ.ย.61  23 ธ.ค.61 ดีเลิศ นายวชัรินทร์  มามาก
13 สอ.ครูสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  21 ม.ค.61 ดีเลิศ  31 ธ.ค.61  27 ม.ค.62 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
14 สอ.รพช.สุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  9 ม.ีค.61 ดีเลิศ  31 ธ.ค.61  5 ม.ีค.62 ดีเลิศ นางจิราภร บูรณ์เจริญ
15 สอ.ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  24 พ.ย.60 ดีเลิศ  30 ก.ย.61  23 พ.ย.61 ดีเลิศ นายวชัรินทร์ มามาก
16 สอ.พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ จ ากดั ออมทรัพย์  23 ธ.ค.60 ดีเลิศ  30 ก.ย.61  15 ธ.ค.61 ดีเลิศ นายนิพนธ ์เจือจาน
17 สก.เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากดั เครดิตยูเนีย่น  17 เม.ย.61 ดีเลิศ  31 ธ.ค.61  1 เม.ย.62 ดีเลิศ นางจิราภร บูรณ์เจริญ
18 สก.เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ากดั เครดิตยูเนีย่น  24 เม.ย.61 ดีเลิศ  31 ธ.ค.61  9 เม.ย.62 ดีเลิศ นายนิพนธ ์เจือจาน/น.ส.เพชรฑิรา สาระติ

19 ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จ ากดั ร้านค้า  19 ม.ิย.61 ดีมาก  31 ม.ค.62  25 ม.ิย.62 ไม่ผ่าน(1,6) นางจิราภร บูรณ์เจริญ ขาดทุนประจ าปี 122,618.94 บ.

20 สก.บริการเดินรถสุรินทร์ จ ากดั บริการ  3 เม.ย.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  27 ก.พ.62 ดีมาก นางจิราภร บูรณ์เจริญ
21 สก.เคหสถานมั่นคงบริการหมอกวนสุรินทร์ จก. บริการ คร้ังที่2*27พค.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  25 พ.ค.62 ไม่ผ่าน(1,6) นางจิราภร บูรณ์เจริญ ขาดทุนประจ าปี 1,047,712.01 บ.

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์
สรุปข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์สูม่าตรฐาน ณ วันที ่1 กันยายน 2562 (ประจ าเดือนกันยายน 2561 - 28 สงิหาคม 2562)

ปี 62ปี 61
 1. สหกรณ์รกัษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 58 แหง่ (รกัษามาตรฐานได้ 51 แหง่ คือ ระดับดีเลิศ 35 แหง่ และดีมาก 16 แหง่) (รกัษามาตรฐานไม่ได้ 7 แหง่ คือ ระดับดี 3 แหง่ ระดับไม่ผ่าน 4 แหง่)

 
 
      
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

  4.4.2  เรื่อง การจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์  รายละเอียดดังนี้ 

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

1 สหกรณ์การเกษตรพฒันาสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.62 การเกษตร เมอืงสุรินทร์ นายนิพนธ ์เจือจาน
2 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสวา่ง จ ากดั  30 ก.ย.62 การเกษตร รัตนบุรี นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ/น.ส.เสาวลักษณ์ สุขชัย

3 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิหนองบัวบาน จ ากดั  30 ก.ย.62 การเกษตร รัตนบุรี นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.62 ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ นายวชัรินทร์ มามาก
5 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.62 ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ นายวชัรินทร์ มามาก
6 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจตระเวนชายแดนท่ี 21 จ ากดั  30 ก.ย.62 ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ นายวชัรินทร์ มามาก
7 สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.62 ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ นายวชัรินทร์ มามาก
8 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานสหกรณ์สุรินทร์  จ ากดั  30 ก.ย.62 ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ นายนิพนธ ์เจือจาน

ส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสรุินทร์
ทะเบียนหุน้และทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส าหรับปีบัญชีสิน้สดุ 30 กันยายน 2562

ที่ ช่ือสหกรณ์ ประเภท อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ

 
  ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่า เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย และเพ่ือ 
ประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น เป็นฐานข้อมูลกลางของสมาชิกสหกรณ์         
ทั่วประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยแจ้งให้ส านักงานสหกรณ์
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จังหวัดด าเนินการตามแนวทางการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ให้เป็นไปตามมาตรา  64 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งแนวปฏิบัติในการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/5 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ทั้งหมด 102 แห่ง ได้แจ้งให้กลุ่มส่ งเสริมสหกรณ์ส่งข้อมูล
ทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ และส่งให้ส านักงานสหกรณ์
จังหวัด ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพ่ือรวบรวมรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้ 

สหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 จ านวน 8 แห่ง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้
สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562  
 
 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

  4.4.3 เรื่อง ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบต่างๆ รวมทั้ง
รายละเอียดประกอบงบการเงินฯ ให้ผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้น
ปีทางบัญชี (เอกสารแนบ 3) 

ปี 2561 ปี 2562
ประเภท อ าเภอ สถานะ ครบ150วัน วันประชุมใหญ่ วันประชุมใหญ่ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1

1 สหกรณ์กำรเกษตรพฒันำนำเสือก จ ำกดั  30 เม.ย.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 27 กย.61  -  - จิรำภร บูรณ์เจริญ ปชญ.ไมไ่ด้ภำยใน150วนั

2 สหกรณ์กำรเกษตรอนิทรีย์สุรินทร์ จ ำกดั  30 เม.ย.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กย.61 14 สค.61 5 ก.ย. 62 นพินธ ์เจือจำน สร0010.6/927 ลว.11 ก.ย.62

3 สหกรณ์ผู้เล้ียงโค-กระบือจังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั  31 พ.ค.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ เลิก 28 ตค.61  -  - นพินธ ์เจือจำน ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 7 มคี.62

4 สหกรณ์ออมทรัพย์สถำบันอดุมศึกษำ จังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั  30 ม.ิย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 พย.61 25 พย.60 24 พย.61 จิรำภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/1164 ลว.28 พย.61

5 สหกรณ์บริกำรชุมชนบ้ำนเอือ้อำทรสุรินทร์ 49 จ ำกดั  30 ม.ิย.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 พย.61 26 พย.60 25 พย.61 นพินธ ์เจือจำน/เพชรทริำ สำระติ สร0010.6/1150 ลว.26 พย.61

6 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรสุรินทร์ จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กพ.62 8 พย.60 18 ตค.61 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/1008 ลว. 9 พย.61

7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสุรินทร์ จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กพ.62 11 พย.60 10 พย.61 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/1216 ลว. 12 ธค.61

8 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 21 จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กพ.62 2 พย.60 1 พย.61 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/995 ลว 6 พย.61

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรท้องถิน่สุรินทร์ จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กพ.62 24 พย.60 23 พย.61 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/1164 ลว.28 พย.61

10 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนสหกรณ์สุรินทร์  จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กพ.62 23 ธค.60 15 ธค.61 นพินธ ์เจือจำน สร0010.6/1265 ลว.25 ธค.61

11 สหกรณ์กำรเกษตรพฒันำสุรินทร์ จ ำกดั   30 ก.ย.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 27 กพ.62  - 27 กพ.62 นิพนธ ์เจือจำน (ปชญ.คร้ังท่ี2) สร0010.6/208 ลว. 28 กพ.62

12 สหกรณ์ออมทรัพย์อนำมยัสุรินทร์ จ ำกดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 29 เมย.62 24 ธค.60 22 ธค.61 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/1263 ลว.24 ธค.61

13 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 29 เมย.62 23 ธค.60 23 ธค.61 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/1269 ลว.26 ธค.61

14 สหกรณ์กำรเกษตรอนิทรีย์กองทุนข้ำวสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 28มยิ.61(เกนิ150วนั) 22 พค.62 วชัรินทร์ มำมำก/เพชรฑิรำ สำระติ สร0010.6/567 ลว. 14 มยิ.62

15 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 21 มค.61 27 มค.62 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/173 ลว. 11 กพ.62

16 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 9 มคี.61 5 มคี.62 จิรำภร บรูณ์เจริญ

17 สหกรณ์บริกำรเดินรถสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 3 เมย.61 27 กพ.62 จิรำภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/210 ลว. 28 กพ.62

18 สหกรณ์เคหสถำนมัน่คงบริกำรหมอกวนสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 27 พค.61 25 พค.62 จิรำภร บรูณ์เจริญ สร 0010.6/620 ลว. 3 ก.ค.62

19 สหกรณ์บริกำรบ้ำนมัน่คงสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 27 พค.61 26 พค.62 นพินธ ์เจือจำน สร0010.6/527 ลว. 30 พค.62

20 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 17 เมย.61 1 เมย.62 จิรำภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/394 ลว. 17 เมย.62

ที่ ช่ือสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

รายงานผลการประชุมใหญ่ 150 วัน ประจ าปี  2562  (ข้อมูล ณ วันที ่25 กันยายน 2562)

 
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่จะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 107 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี62/ประชุมครั้งที่10%20วันที่%203%20ต.ค.2562/กจส/(กจส)%20เอกสารแนบ%203%20,4%20ปิดบัญชี%2030%20วัน%20และปชญ.150%20วัน%203%20.xlsx


-๕๖- 
 

สรุปการปิดบัญช ี จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 
ปิดบัญชีภายใน 30 วัน 74 35 
ปิดบัญชี 31-180 วัน 15 0 
ปิดบัญชีไมไ่ดเ้กิน 6 เดือน 9 2 
ตั้งใหม่(ยังไม่เริ่มด าเนินการ) 2 0 
เลิก 5 1 
รวม 107 38 

 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
   

  4.4.4 เร่ืองข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  รายละเอียดดังนี้ 

ปี 2561 ปี 2562
ประเภท อ าเภอ สถานะ ครบ150วัน วันประชุมใหญ่ วันประชุมใหญ่ ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1

1 สหกรณ์กำรเกษตรพฒันำนำเสือก จ ำกดั  30 เม.ย.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 27 กย.61  -  - จิรำภร บูรณ์เจริญ ปชญ.ไมไ่ด้ภำยใน150วนั

2 สหกรณ์กำรเกษตรอนิทรีย์สุรินทร์ จ ำกดั  30 เม.ย.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กย.61 14 สค.61 5 ก.ย. 62 นพินธ ์เจือจำน สร0010.6/927 ลว.11 ก.ย.62

3 สหกรณ์ผู้เล้ียงโค-กระบือจังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั  31 พ.ค.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ เลิก 28 ตค.61  -  - นพินธ ์เจือจำน ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 7 มคี.62

4 สหกรณ์ออมทรัพย์สถำบันอดุมศึกษำ จังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั  30 ม.ิย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 พย.61 25 พย.60 24 พย.61 จิรำภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/1164 ลว.28 พย.61

5 สหกรณ์บริกำรชุมชนบ้ำนเอือ้อำทรสุรินทร์ 49 จ ำกดั  30 ม.ิย.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 พย.61 26 พย.60 25 พย.61 นพินธ ์เจือจำน/เพชรทริำ สำระติ สร0010.6/1150 ลว.26 พย.61

6 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรสุรินทร์ จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กพ.62 8 พย.60 18 ตค.61 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/1008 ลว. 9 พย.61

7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสุรินทร์ จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กพ.62 11 พย.60 10 พย.61 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/1216 ลว. 12 ธค.61

8 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 21 จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กพ.62 2 พย.60 1 พย.61 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/995 ลว 6 พย.61

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรท้องถิน่สุรินทร์ จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กพ.62 24 พย.60 23 พย.61 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/1164 ลว.28 พย.61

10 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนสหกรณ์สุรินทร์  จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กพ.62 23 ธค.60 15 ธค.61 นพินธ ์เจือจำน สร0010.6/1265 ลว.25 ธค.61

11 สหกรณ์กำรเกษตรพฒันำสุรินทร์ จ ำกดั   30 ก.ย.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 27 กพ.62  - 27 กพ.62 นิพนธ ์เจือจำน (ปชญ.คร้ังท่ี2) สร0010.6/208 ลว. 28 กพ.62

12 สหกรณ์ออมทรัพย์อนำมยัสุรินทร์ จ ำกดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 29 เมย.62 24 ธค.60 22 ธค.61 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/1263 ลว.24 ธค.61

13 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 29 เมย.62 23 ธค.60 23 ธค.61 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/1269 ลว.26 ธค.61

14 สหกรณ์กำรเกษตรอนิทรีย์กองทุนข้ำวสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 28มยิ.61(เกนิ150วนั) 22 พค.62 วชัรินทร์ มำมำก/เพชรฑิรำ สำระติ สร0010.6/567 ลว. 14 มยิ.62

15 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 21 มค.61 27 มค.62 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/173 ลว. 11 กพ.62

16 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 9 มคี.61 5 มคี.62 จิรำภร บรูณ์เจริญ

17 สหกรณ์บริกำรเดินรถสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 3 เมย.61 27 กพ.62 จิรำภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/210 ลว. 28 กพ.62

18 สหกรณ์เคหสถำนมัน่คงบริกำรหมอกวนสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 27 พค.61 25 พค.62 จิรำภร บรูณ์เจริญ สร 0010.6/620 ลว. 3 ก.ค.62

19 สหกรณ์บริกำรบ้ำนมัน่คงสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 27 พค.61 26 พค.62 นพินธ ์เจือจำน สร0010.6/527 ลว. 30 พค.62

20 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 17 เมย.61 1 เมย.62 จิรำภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/394 ลว. 17 เมย.62

ที่ ช่ือสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

รายงานผลการประชุมใหญ่ 150 วัน ประจ าปี  2562  (ข้อมูล ณ วันที ่25 กันยายน 2562)

 
21 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนโสน จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 29 พค.61 24 พค.62 นพินธ ์เจือจำน สร0010.6/527 ลว.30 พค.62

22 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 24 เมย.61 9 เมย.62 นพินธ ์เจือจำน/เพชรทริำ สำระติ สร0010.6/394 ลว. 17 เมย.62

23 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชำยพฒันำ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ เลิก 30 พค.62  - จิรำภรณ์ บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรำ สำระติ ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 27 ธค.61

24 สหกรณ์กำรเกษตรผู้เล้ียงโคเนื้อ ต .ส ำโรง จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 มยิ.62 25 มยิ.61 10 มยิ.62 จิรำภรณ์ บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรำ สำระติ สร0010.6/567 ลว. 14 มยิ.62

25 ร้ำนสหกรณ์อำชีวศึกษำสุรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปี ร้ำนค้ำ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 30 มยิ.62 19 มยิ.61 25 มยิ.62 จิรำภรณ์ บรูณ์เจริญ สร 0010.6/621 ลว. 2 ก.ค.62

26 สหกรณ์กำรเกษตรดำวไทยเมอืงช้ำง จ ำกดั  ทุกส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 28 กค.62  - นิพนธ ์เจือจำน

27 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 28 สค.62 20 กค.61 26 ก.ค. 62 วชัรินทร์ มำมำก สร 0010.6/714 ลว 31 ก.ค.62

28 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินเมอืงสุรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 28 สค.62 27 มยิ.61 28 ม.ิย. 62 วชัรินทร์ มำมำก สร 0010.6/625 ลว. 3 ก.ค.62

29 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 28 สค.62 23 กค.61 22 ส.ค. 62 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/852 ลว.30 ส.ค.62

30 สหกรณ์กำรเกษตรล ำดวน จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ล ำดวน ด ำเนินกำร 28 สค.62 26 กค.61 26 ส.ค. 62 วชัรินทร์ มำมำก สร0010.6/852 ลว.30 ส.ค.62

31 สหกรณ์ผลิตข้ำวคุณภำพอนิทรีย์ตระแสง จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 28 สค.62 17 สค.61 15 ส.ค. 62 นพินธ ์เจือจำน สร0010.6/809 ลว.27 ส.ค.62

32 สหกรณ์กำรเกษตรวนั วนั วนั จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 28 สค.62 18 สค.61 24 สค.62 นพินธ ์เจือจำน สร0010.6/809 ลว.27 ส.ค.62

33 สหกรณ์ประมงจังหวดัสุรินทร์  จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี ประมง เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 28 สค.62  - 21 ส.ค. 62 จิรำภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/839 ลว.29 ส.ค.62

34 สหกรณ์กำรเกษตรสลักได จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 28 สค.62  - นิพนธ ์เจือจำน เตรียมเลิก

35 กลุ่มเกษตรกรท ำนำแกใหญ่  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี ท ำนำ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 28 กค.62 25 พค.61 20 พค.62 จิรำภร บรูณ์เจริญ ก.5/2562 ลว. 20 พค.62

36 กลุ่มเกษตรกรท ำนำคอโค  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 28  สค.62 21 สค.61 15 ส.ค. 62 นพินธ ์เจือจำน สร0010.6/809 ลว.27 ส.ค.62

37 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวน์ำบัว  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 28  สค.62 29 พย.61 23 ก.ค. 62 วชัรินทร์ มำมำก/เพชรฑิรำ สำระติ สร0010.6/704 ลว.24 ก.ค.62

38 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวท่์ำสวำ่ง  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ เมอืงสุรินทร์ หยุด 28  สค.62  - จิรำภร บรูณ์เจริญ เตรียมเลิก

39 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำ นำดี เพีย้รำม ท่ำสวำ่ง  30 เม.ย.ของทุกปี ท ำสวน เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 กย.62 28 พค.61 18 ก.ย. 62 นพินธ ์เจือจำน/เพชรทริำ สำระติ

40 กลุ่มเกษตรกรปลูกผักอนิทรีย์ท่ำสวำ่ง  31 พ.ค.ของทุกปี ท ำสวน เมอืงสุรินทร์ เลิก 27 ตค.62  - นพินธ ์เจือจำน ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่วนัท่ี 29 ตค.61

41 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเพีย้รำม  31 พ.ค.ของทุกปี ท ำนำ เมอืงสุรินทร์ ด ำเนินกำร 27 ตค.62 27 สค.61 30 ส.ค. 62 วชัรินทร์ มำมำก/เพชรฑิรำ สำระติ สร0010.6/855 ลว.31 สค.62  



-๕๗- 
 

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์2

1 สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมติรวมใจพฒันำ จ ำกดั  30 เม.ย.ของทุกปี กำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 27 กย.61 26 กย.60 26 กย.61 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/635 ลว.10 ตค.61

2 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินอ ำเภอปรำสำท จ ำกดั (จด4ม.ค.60)  30 เม.ย.ของทุกปี กำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 27 กย.61 14 กย.60 27 กย.61 ค ำภำ เรืองรัมย์ สร0010.7/635 ลว.10 ตค.61

3 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วำกวิปรำสำท จ ำกดั 31 พ.ค.ของทุกปี กำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 27 ตค.61 27 ตค.60 5 ตค.61 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตำลัด สร0010.7/635 ลว.10 ตค.61

4 สหกรณ์กำรเกษตรปรำสำท จ ำกดั 30 ม.ิย.ของทุกปี กำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 27 พย.61 27 กย.60 19 ตค.61 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/677 ลว. 31 ตค.61

5 สหกรณ์กำรเกษตรโคเนื้อโกเบโคกยำง จ ำกดั 30 ม.ิย.ของทุกปี กำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 27 พย.61 19 พย.60 15 ตค.61 พรรณภำ หวลระลึก สร0010.7/639 ลว.16 ตค.61

6 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงำนเอชบีไอสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน ปรำสำท ด ำเนินกำร 30 พค.62 22 เมย.61 31 มคี.62 พรรณภำ หวลระลึก สร0010.7/208 ลว.9 เมย.62

7 สหกรณ์พฒันำปศุสัตวอ์สีำนใต้ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี กำรเกษตร ปรำสำท เลิก 30 พค.62  -  -                    /สุเรนทร์ ชูตำลัด ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 17 มค.62

8 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปี กำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 30 มยิ.62 25 พค.61 29 พค.62 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/313 ลว. 5 มยิ.62

9 สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปี กำรเกษตร กำบเชิง ด ำเนินกำร 30 มยิ.62 23 มยิ.61 28 มยิ.62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตำลัด สร 0010.7/390 ลว.5 ก.ค.62

10 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนอ ำปึล  จ ำกดั  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี กำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 28 กค.62 20 กค.61 23 ก.ค. 62 พรรณภำ หวลระลึก สร 0010.7/531 ลว 15 ส.ค.62

11 สหกรณ์กำรเกษตรสมชัชำปรำสำท จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 28 สค.62 13 กค.61 22 ส.ค. 62 ค ำภำ เรืองรัมย์ สร 0010.7/576 ลว.3 ก.ย.62

12 สหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯปรำสำท จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 28 สค.62 17 สค.61 6 ส.ค. 62 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/615 ลว.2 กย.62

13 สหกรณ์กำรเกษตรกำบเชิง จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร กำบเชิง ด ำเนินกำร 28 สค.62 27 สค.61 27 ส.ค. 62 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/615 ลว.2 กย.62

14 สหกรณ์กำรเกษตรป้องกนัชำยแดนบ้ำนโพนทอง จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร กำบเชิง ด ำเนินกำร 28 สค.62 19 กค.61 6 ส.ค. 62 ค ำภำ เรืองรัมย์ สร0010.7/501 ลว 8 ส.ค. 62

15 สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลด่ำน จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร กำบเชิง ด ำเนินกำร 28 สค.62 23 สค.61 16 ส.ค. 62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตำลัด สร0010.7/989 ลว.5 ก.ย. 62

16 สหกรณ์โคเนื้อและข้ำวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร พนมดงรัก หยุด 28 สค.62 25 สค.61 พรรณภำ หวลระลึก

17 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรผลิตและกำรตลำดสุรินทร์ จก .  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร กำบเชิง ด ำเนินกำร 28 สค.62 10 สค.61 8 สค. 62 พรรณภำ หวลระลึก สร0010.7/531 ลว.15 ส.ค.62

18 สหกรณ์กำรเกษตรโคเนื้อตำเบำ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 28 สค.62 17 สค.61 20 สค.62 ค ำภำ เรืองรัมย์ สร 0010.7/546  ลว21 สค. 62

19 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำบ้ำนอ ำปึล 30 เม.ย.ของทุกปี ท ำสวน พนมดงรัก ด ำเนินกำร 27 กย.61 6 สค.61 16 ก.ย. 62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตำลัด

20 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลแนงมดุ 30 เม.ย.ของทุกปี ท ำสวน กำบเชิง ด ำเนินกำร 27 กย.61 14 สค.61 23 ก.ย. 62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตำลัด

21 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลกำบเชิง 31 พค. ของทุกปี ท ำสวน กำบเชิง ด ำเนินกำร 28 ตค.61 ต้ังใหม่ ปชญ.90วนั 9สค.61 พรรณภำ หวลระลึก

22 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์ำเบำ  31 ธ.ค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ปรำสำท ด ำเนินกำร 30 พค.62 26 มคี.61 8 มคี.62 พรรณภำ หวลระลึก สร0010.7/147 ลว.19 มคี.62

23 กลุ่มเกษตรกรท ำนำตำเบำ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ปรำสำท ด ำเนินกำร 28 สค.62 23 สค.61 28 ส.ค. 62 ค ำภำ เรืองรัมย์ สร0010.7/576 ลว.3 ก.ย.62

24 กลุ่มเกษตรกรท ำนำสมดุ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ปรำสำท ด ำเนินกำร 28 สค.62 13 มยิ.61 26 ก.ค. 62 ค ำภำ เรืองรัมย์ สร0010.7/440 ลว.31 ก.ค. 62  
กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์3

1 สหกรณ์สวนยำงพำรำบัวเชด จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี กำรเกษตร บัวเชด เลิก 30 พค.62  -  - จันทมิำ โสรถำวร ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 26 ธค.61

2 สหกรณ์สวนป่ำภำคเอกชนสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี กำรเกษตร บัวเชด ด ำเนินกำร 30 พค.62 5 มยิ.61 (เกนิ150วนั) 29 พค.62 จันทมิำ โสรถำวร/พิทรู หวลระลึก สร0010.8/196 ลว. 31 พค.62

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน สังขะ ด ำเนินกำร 30 พค.62 28 พค.61 30 พค.62 สุทธำทพิย์ พันละบตุร สร0010.8/196 ลว. 31 พค.62

4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำรำธวิำสขนำดมอญ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน สังขะ ด ำเนินกำร 30 พค.62 20 เมย.61 23 เมย.62 จันทมิำ โสรถำวร/พิทรู หวลระลึก สร0010.8/181 ลว. 17 พค.62

5 สหกรณ์กำรเกษตรสังขะ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร สังขะ ด ำเนินกำร 28 สค.62 3 สค.61 12 ก.ค. 62 จันทมิำ โสรถำวร สร 0010.8/276 ลว. 19 ก.ค.62

6 สหกรณ์กำรเกษตรรุ่งเรืองพฒันำ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร สังขะ ด ำเนินกำร 28 สค.62 27 มยิ.61 5 ก.ค. 62 สุทธำทพิย์ พันละบตุร สร 0010.8/247 ลว. 5 ก.ค.62

7 สหกรณ์กำรเกษตรร่วมใจบ้ำนดง จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร สังขะ ด ำเนินกำร 28 สค.62 2 สค.61 18 ก.ค. 62 พิทรู หวลระลึก สร0010.8/282 ลว. 19 ก.ค.62

8 สหกรณ์กำรเกษตรหมูบ่้ำนทับทิมสยำม 04 จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร สังขะ ด ำเนินกำร 28 สค.62 16 สค.61 15 ส.ค. 62 สุทธำทพิย์ พันละบตุร สร0010.8/358 ลว.28 ส.ค..62

9 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร บัวเชด ด ำเนินกำร 28 สค.62 20 กค.61 26 ก.ค. 62 จันทมิำ โสรถำวร สร0010.8/300 ลว. 30 ก.ค.62

10 สหกรณ์กองทุนสวนยำงสังขะ จ ำกดั  30 เม.ย.ของทุกปี กำรเกษตร สังขะ หยุด 27 กย.61 23 กย.60 21 ส.ค. 62 สุทธำทพิย์ พันละบตุร สร0010.8/358 ลว.28 ส.ค..62

11 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลส ำเภำลูน 30 เมย.ของทุกปี ท ำสวน บัวเชด ด ำเนินกำร 27 กย.61 25 ตค.60 28 ม.ิย. 62 จันทมิำ โสรถำวร/พิทรู หวลระลึก สร0010.8/239 ลว.1 กค.62

12 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์ำวงั  31 ม.ีค.ของทกุปี เล้ียงสัตว์ บัวเชด หยุด 28 สค.62  - จันทมิำ โสรถำวร เตรียมเลิก

13 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโคกปืด  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ สังขะ ด ำเนินกำร 28 สค.62 24 สค.61 28 ม.ิย. 62 พิทรู หวลระลึก สร.0010.8/239  ลว. 1 ก.ค.62

14 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโนนสง่ำ (เปล่ียนเป็น31พค.)  31 พ.ค.ของทุกปี ท ำนำ สังขะ ด ำเนินกำร 28 ตค.61 17 สค.60 17 สค.61 สุทธำทพิย์ พันละบตุร ปร๊ินจำกระบบมำตรฐำน วนัที่ 28 สค.61  



-๕๘- 
 

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์4

1 สหกรณ์กำรเกษตรทหำรกองหนุนศรีณรงค์ จ ำกดั  31 พค.ของทุกปี กำรเกษตร ศรีณรงค์ ด ำเนินกำร 28 ตค.61 8 พย.60 19 ตค.61 วริง ประดับศรี สร0010.9/704 ลว. 19 พย.61

2 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงลีงโมเดล จ ำกดั (จด 9 ม.ีค.60)  30 ม.ิย.ของทุกปี กำรเกษตร จอมพระ ด ำเนินกำร 27 พย.61 17 พย.60 21 พย.61 ปริศนำ ฟักนวล สร0010.9/710 ลว. 26 พย.61

3 สหกรณ์กำรเกษตรอนิทรีย์ช่ำงปี่ศรีสมบูรณ์ จก.(จด16มคี60)  30 ม.ิย.ของทุกปี กำรเกษตร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 27 พย.61 24 พย.60 18 กย.61 จำรุวฒัน ์วยิำสิงห ์/สุภำวดี บญุแก้ว สร0010.9/683 ลว. 6 พย.61

4 สหกรณ์เดินรถศีขรภูม ิ- สุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 30 พค.62 11 พค.61 3 พค.62 วริง ประดับศรี /สุภำวดี บญุแก้ว สร0010.9/278 ลว. 8 พค.62

5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวำสินรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เขวำสินรินทร์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 24 พค.61 24 พค.62 จำรุวฒัน ์วยิำสิงห์ สร0010.9/401 ลว 10 ก.ค.62

6 สหกรณ์กำรเกษตรศีขรภูม ิจ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 28 สค.62 20 กค.61 11 มยิ.62 จำรุวฒัน ์วยิำสิงห์ สร0010.9/355 ลว. 14 มยิ.62

7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำกดุหวำย-เกำะแกว้ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 28 สค.62 9 สค.61 26 ก.ค. 62 วริง ประดับศรี สร 0010.9/431 ลว. 26 ก.ค.62

8 สหกรณ์มำตรฐำนสินค้ำเกษตรไทย จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 28 สค.62 3 สค.61 11 ก.ค. 62 จำรุวตัน ์วยิำสิงห ์/สุภำวดี บญุแก้ว สร0010.9/403 ลว 17 ก.ค.62

9 สหกรณ์สตรีเขวำสินรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร เขวำสินรินทร์ ด ำเนินกำร 28 สค.62 17 สค.61 22 ส.ค. 62 วริง ประดับศรี สร0010.9/518 ลว.22 ส.ค. 62

10 สหกรณ์กำรเกษตรเขวำสินรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร เขวำสินรินทร์ ด ำเนินกำร 28 สค.62 22 สค.61 30 ก.ค. 62 วริง ประดับศรี สร 0010.9/446 ลว 31 ก.ค.62

11 สหกรณ์กำรเกษตรส ำโรงทำบ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 28 สค.62 13 กค.61 20 มยิ.62 จำรุวฒัน ์วยิำสิงห์ สร 0010.9/379 ลว.28 ม.ิย.62

12 สหกรณ์กำรเกษตรจอมพระ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร จอมพระ ด ำเนินกำร 28 สค.62 7 สค.61 26 ก.ค. 62 ปริศนำ ฟักนวล สร 0010.9/443 ลว. 30 ก.ค.62

13 สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลชุมแสง จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร จอมพระ ด ำเนินกำร 28 สค.62 22 สค.61 28 สค.62 ปริศนำ ฟักนวล สร 0010.9/541 ลว. 3 ก.ย..62

14 สหกรณ์กำรเกษตรไตรมติร จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 28 สค.62 23 สค.61 18 กค.62 จำรุวฒัน ์วยิำสิงห ์/สุภำวดี บญุแก้ว สร0010.9/431 ลว.19 ก.ค.62

15 สหกรณ์อำเชียนเพือ่เกษตรกร จ ำกดั (จด 9 ม.ีค.60)  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 28 สค.62 23 สค.61 10กย.62 (เกนิ150 วนั)วริง ประดับศรี

16 สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอำหำรสัตวแ์ละพลังงำนสุรินทร์ จก.(16มีค60)  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร จอมพระ หยุด 28 สค.62 เตรียมเลิก ปริศนำ ฟักนวล เตรียมเลิก

17 สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินศีขรภูม ิจ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ศีขรภูมิ หยุด 28 สค.62  - 28 ส.ค. 62 ปริศนำ ฟักนวล สร0010.9/551 ลว.3 กย.62

18 สหกรณ์กำรเกษตรประดู่สะโนพฒันำ จ ำกดั(จด28กพ.62) ทุกส้ินเดือน กพ. กำรเกษตร ส ำโรงทำบ ยังไมเ่ร่ิมด ำเนนิ 28 กค.62 ต้ังใหม่ จำรุวฒัน ์วยิำสิงห์

18 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำบ้ำนน้อย 30 เม.ย.ของทุกปี ท ำสวน ศรีณรงค์ ด ำเนินกำร 27 กย.61 ต้ังใหม่ 18 ก.ย. 62 วริง ประดับศรี

19 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวต ำบลบึง  31 พ.ค.ของทุกปี ท ำนำ เขวำสินรินทร์ ด ำเนินกำร 28 ตค.61 18 ตค.60 18 กย.61 ปริศนำ ฟักนวล สร0010.9/648 ลว. 12 กย.61

20 กลุ่มเกษตรกรท ำนำยำง  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 28 สค.62 14 มยิ.61 5 ส.ค. 62 จำรุวฒัน ์วยิำสิงห ์/สุภำวดี บญุแก้ว สร0010.9/460 ลว.5 ส.ค.62

21 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหมืน่ศรี  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 28 สค.62 17 สค.61 16 ส.ค. 62 ปริศนำ ฟักนวล สร0010.9/567 ลว.12 ก.ย.62

22 กลุ่มเกษตรกรท ำนำต ำบลส ำโรงทำบ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 28 สค.62 24 สค.61 20 ส.ค. 62 วริง ประดับศรี /สุภำวดี บญุแก้ว สร0010.9/517 ลว.22 ส.ค. 62

23 กลุ่มเกษตรกรท ำนำศรีสุข  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 28 สค.62 16 สค.61 15 ส.ค. 62 วริง ประดับศรี /สุภำวดี บญุแก้ว สร 0010.9/503 ลว. 15 ส.ค. 62

24 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์ ำโรงทำบ  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 28 สค.62 24 สค.61 6 ส.ค. 62 ปริศนำ ฟักนวล สร0010.9/567 ลว. 12 ก.ย.62

25 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวก์ระออม  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 28 สค.62 16 สค.61 19 ก.ค. 62 จำรุวฒัน ์วยิำสิงห ์/สุภำวดี บญุแก้ว สร 0010.9/414 ลว. 19 ก.ค.62

26 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวบ์้ำนจังเกำ  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 28 สค.62 20 สค.61 20 ส.ค. 62 ปริศนำ ฟักนวล สร0010.9/567 ลว. 12 ก.ย. 62  
กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์5

1 สหกรณ์เพือ่กำรผลิตบ้ำนขีเ้หล็ก จ ำกดั 30 พ.ย.ของทุกปี กำรเกษตร ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 29 เมย.62  21 ม.ีค.61 18 กพ.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ/อดิศักด์ิ สุขไสว สร0010.10/56 ลว.21 กพ.62

2 สหกรณ์กำรเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี กำรเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 30 พค.62  - 29 พค.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 30 พค.62 12 พค.61 8 มคี.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ/อดิศักด์ิ สุขไสว สร0010.10/65 ลว.10 มคี.62

4 สหกรณ์โคเนื้อข้ำวหอมมะลิ ต ำบลนำหนองไผ่ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 28 สค.62  - ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ เตรียมเลิก

5 สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุรี จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 28 สค.62 24 สค.61 23 สค. 62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ สร0010.10/286 ลว. 26 สค.62

6 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 28 สค.62 27 สค.61 27 ส.ค. 62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ สร0010.10/292 ลว. 28 ส.ค. 62

7 สหกรณ์โคเนื้อสร้ำงอำชีพและเกษตรอนิทรีย์ ต ำบลหนองเรือ จก.  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 28 สค.62 28 สค.61 26 สค.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ/อดิศักด์ิ สุขไสว สร0010.10/293 ลว. 28 ส.ค. 62

8 สหกรณ์โคเนื้อชุมพลบุรี จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 28 สค.62 17 สค.61 23 กค.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ/อดิศักด์ิ สุขไสว สร 0010.10/243 ลว.24 ก.ค.62

9 กลุ่มเกษตรกรท ำนำโพนมว่ง - มว่งสวรรค์  30 เม.ย.ของทุกปี ท ำนำ ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 27 กย.62 18 กย..61 5 ส.ค. 62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ/อดิศักด์ิ สุขไสว สร0010.10/263 ลว. 6 ส.ค. 62  



-๕๙- 
 

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์6

1 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วำกวิยำงสวำ่ง จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปี กำรเกษตร รัตนบุรี ด ำเนินกำร 27 กพ.62 15 กพ.61 7 กพ.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/เสำวลักษ์ สุขชัย สร0010.11/97 ลว. 8 กพ.62

2 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วำกวิหนองบัวบำน จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปี กำรเกษตร รัตนบุรี หยุด 27 กพ.62  -  - กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ ปชญ.ไมไ่ด้ภำยใน 150 วนั

3 สหกรณ์กำ้วหน้ำพฒันำเกษตรท่ำตูม จ ำกดั  30 พ.ย.ของทุกปี กำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 29 เมย.62 27 เมย.61 10พค.62(เกนิ150วนั) นรินทร์ ค ำเมลี/อุษณิภำ ค ำเมลี สร0010.11/326 ลว.10 พค.62

4 สหกรณ์กำรเกษตรสตรีท่ำตูม จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี กำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 30 พค.62 24 พค.61 29 พค.62 นรินทร์ ค ำเมลี สร0010.11/380 ลว. 30 พค.62

5 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี กำรเกษตร รัตนบุรี ด ำเนินกำร 30 พค.62 25 พค.61 26 เมย.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร0010.11/294 ลว. 30 เมย.62

6 สหกรณ์ช้ำงไทย จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 30 พค.62 28 พค.61 27 พค.62 นรินทร์ ค ำเมลี/อุษณิภำ ค ำเมลี สร0010.11/370 ลว. 28 พค.62

7 สหกรณ์บริกำรเดินรถรัตนบุรี จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร รัตนบุรี ด ำเนินกำร 30 พค.62 30 พค.61 16 พค.62 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/340 ลว. 16 พค.62

8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนนำรำยณ์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน โนนนำรำยณ์ ด ำเนินกำร 30 พค.62 3 พค.61 12มยิ.62(เกนิ150วนั) กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

9 สหกรณ์โคเนื้อระเวยีง จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปี กำรเกษตร โนนนำรำยณ์ เลิก 30 มยิ.62  -  - นรินทร์ ค ำเมลี ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัท่ี 17 มค.62

10 สหกรณ์กำรเกษตรดอนแรด จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปี กำรเกษตร รัตนบุรี ด ำเนินกำร 30 มยิ.62 12 มยิ.61 24 มยิ.62 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/443 ลว. 25 มยิ.62

11 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่ำตูมหนึ่ง จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 28 สค.62 28 มยิ.61 28 มยิ.62 นรินทร์ ค ำเมลี

12 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินทุ่งกลุำท่ำตูมสอง จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 28 สค.62 23 กค.61 23 สค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร0010.11/592 ลว 23 สค. 62

13 สหกรณ์กำรเกษตรท่ำตูม จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 28 สค.62 26 กค.61 27 ส.ค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร0010.11/600 ลว.27 ส.ค. 62

14 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำฝำยตะลุง  จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 28 สค.62 22 สค.61 23 สค.62 นรินทร์ ค ำเมลี/อุษณิภำ อกอุ่น สร 0010.11/593 ลว.23 สค.62

15 สหกรณ์ผู้ผลิตข้ำวหอมมะลิอนิทรีย์บัวโคก จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ท่ำตูม หยุด 28 สค.62 5 กย.61 (เกนิ150วนั) กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ ไมค่รบองค์ ประชุมไมไ่ด้

16 สหกรณ์กำรเกษตรสนม จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร สนม ด ำเนินกำร 28 สค.62 20 กค.61 19 ก.ค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร 0010.11/513 ลว.24 ก.ค.62

17 สหกรณ์กำรเกษตรรัตนบุรี จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร รัตนบุรี ด ำเนินกำร 28 สค.62 29 มยิ.61 19 สค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร0010.11/574 ลว 20 สค.62

18 สหกรณ์โคเนื้อหนองเมธ ีจ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 28 สค.62 4 กค.61 5 กค.62 นรินทร์ ค ำเมลี/อุษณิภำ อกอุ่น สร 0010.11/469 ลว.8 ก.ค.62

19 สหกรณ์กองทุนสวนยำงท่ำตูม จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี กำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 28 สค.62 10 สค.61 22 สค.62 นรินทร์ ค ำเมลี/อุษณิภำ อกอุ่น สร0010.11/598 ลว.27 ส.ค. 62

20 กลุ่มเกษตรกรท ำนำอนิทรีย์กดุมะโน  30 เม.ย.ของทุกปี ท ำนำ ท่ำตูม ด ำเนินกำร 27 กย.61 30 สค.61 22 ก.ค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภำ อกอุ่น สร 0010.11/511 ลว.22 ก.ค.62

21 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลค ำผง 30 เม.ย.ของทุกปี ท ำสวน โนนนำรำยณ์ ด ำเนินกำร 27 กย.61 8 สค.61 20 สค.62 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย สร 0010.11/573 ลว. 20 สค.62

22 กลุ่มเกษตรกรท ำสวนยำงพำรำต ำบลเบิด 30 เม.ย.ของทกุปี ท ำสวน รัตนบุรี ยังไมเ่ร่ิมด ำเนินกำร 27 กย.61  - 24 ก.ย. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภำ อกอุ่น สร0010.11/737 ลว.25 ก.ย.62

23 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำบ้ำนนำดี  31 พ.ค.ของทุกปี ท ำสวน สนม ด ำเนินกำร 28 ตค.61 14 ตค.60 11 กย.61 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/657 ลว. 26 ตค.61

24 กลุ่มเกษตรกรชำวสวนยำงพำรำต ำบลหนองระฆัง  31พ.ค.ของทุกปี ท ำสวน สนม ด ำเนินกำร 28 ตค.61 24 สค.60 17 สค.61 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/534 ลว. 24 สค.61

25 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์นม  30 ม.ิย.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ สนม ด ำเนินกำร 27 พย.61 3 พย.60 4 ตค.61 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/618 ลว. 5 ตค.61

26 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์ ำบลทับใหญ่ 30 ก.ย.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ รัตนบุรี ยังไมเ่ร่ิมด ำเนินกำร 27 กพ.62 ต้ังใหม่ 27 กพ.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภำ อกอุ่น สร0010.11/128 ลว. 28 กพ.62

27 กลุ่มเกษตรกรท ำนำสนม  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ สนม ด ำเนินกำร 28 สค.62 15 สค.61 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย ไมค่รบองค์ ประชุมไมไ่ด้

28 กลุ่มเกษตรกรท ำนำเมอืงแก  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ท่ำตูม ด ำเนินกำร 28 สค.62 10 สค.61 21 มยิ.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภำ อกอุ่น สร0010.11/435 ลว. 21 มยิ.62

29 กลุ่มเกษตรกรท ำนำทุ่งกลุำ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ ท่ำตูม ด ำเนินกำร 28 สค.62 23 สค.61 26 ส.ค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภำ อกอุ่น สร0010.11/598 ลว. 27 ส.ค. 62

30 กลุ่มเกษตรกรท ำนำหนองอยีอ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท ำนำ สนม ด ำเนินกำร 28 สค.62 20 กค.61 23 ส.ค. 62 นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/451 ลว . 1 ก.ค. 62  
 สหกรณ์ทั้งสิ้น 107 แห่ง   เลิก 5 แห่ง  

 กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง เลิก 1 แห่ง คงเหลือ 37 แห่ง  

  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
(ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 107 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 26 
กันยายน 2562 

สรุปการประชุมใหญ่ จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 

ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 90 34 

ประชุมใหญ่เกิน 150 วัน 3 0 

ประชุมใหญไ่มไ่ด้ 151-180 วัน 2 3 

ประชุมใหญ่ไม่ได้ เกิน 6เดือน 6 0 

ยังไม่เริ่มด าเนินการ 1 0 
เลิก 5 1 

รวม 107 38 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



-๖๐- 
 

 4.4.5 เร่ืองข้อมูลสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรรับสมาชิกเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี ้

 แผน
ประเภท อ าเภอ สถานะ  สมาชิกเพ่ิม ตค . พย. ธค . มค . กพ . มคี . เมย. พค . มยิ. กค . สค . กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรสุรินทร์ จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปอีอมทรัพย์เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           วชัรินทร์ มำมำก

2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสุรินทร์ จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปอีอมทรัพย์เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           วชัรินทร์ มำมำก

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 21 จ ำกดั 30 ก.ย.ของทุกปอีอมทรัพย์เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           วชัรินทร์ มำมำก

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรท้องถิน่สุรินทร์ จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปอีอมทรัพย์เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           วชัรินทร์ มำมำก

5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนสหกรณ์สุรินทร์  จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปอีอมทรัพย์เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           18 2 นพินธ ์เจือจำน

6 สหกรณ์กำรเกษตรพฒันำสุรินทร์ จ ำกดั   30 ก.ย.ของทุกปกีำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ หยุด 12           นิพนธ ์เจือจำน

7 สหกรณ์ออมทรัพย์อนำมยัสุรินทร์ จ ำกดั 30 พ.ย.ของทุกปอีอมทรัพย์เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           วชัรินทร์ มำมำก

8 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั 30 พ.ย.ของทุกปอีอมทรัพย์เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           14 15 21 20 10 13 20 13 วชัรินทร์ มำมำก

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปอีอมทรัพย์เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           10 จิรำภร บรูณ์เจริญ

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปอีอมทรัพย์เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           วชัรินทร์ มำมำก

11 สหกรณ์กำรเกษตรอนิทรีย์กองทุนข้ำวสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปกีำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           วชัรินทร์ มำมำก/เพชรพิรำ สำระติ

12 สหกรณ์บริกำรเดินรถสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           จิรำภร บรูณ์เจริญ

13 สหกรณ์เคหสถำนมัน่คงบริกำรหมอกวนสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           จิรำภร บรูณ์เจริญ

14 สหกรณ์บริกำรบ้ำนมัน่คงสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           นพินธ ์เจือจำน

15 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนียนเมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           จิรำภร บรูณ์เจริญ

16 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนโสน จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนียนเมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           นพินธ ์เจือจำน

17 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนียนเมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           นพินธ ์เจือจำน/เพชรทริำ สำระติ

18 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชำยพฒันำ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนียนเมอืงสุรินทร์ เลิก 12           จิรำภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรำ สำระติ ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 27 ธค.61

19 ร้ำนสหกรณ์อำชีวศึกษำสุรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปี ร้ำนค้ำ เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           จิรำภร บรูณ์เจริญ

20 สหกรณ์กำรเกษตรผู้เล้ียงโคเนื้อ ต .ส ำโรง จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปกีำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           2 จิรำภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรำ สำระติ

21 สหกรณ์กำรเกษตรดำวไทยเมอืงช้ำง จ ำกดั  ทุกส้ินเดือนก.พ.ของทุกปีกำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ หยุด 12           นิพนธ ์เจือจำน

22 สหกรณ์กำรเกษตรเพื่อกำรตลำดลูกค้ำ ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           256 523 วชัรินทร์ มำมำก

23 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินเมอืงสุรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           28 วชัรินทร์ มำมำก

24 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           13 วชัรินทร์ มำมำก

25 สหกรณ์กำรเกษตรล ำดวน จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ล ำดวน ด ำเนินกำร 12           14 วชัรินทร์ มำมำก

26 สหกรณ์ผลิตข้ำวคุณภำพอนิทรีย์ตระแสง จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           นพินธ ์เจือจำน

27 สหกรณ์กำรเกษตรวนั วนั วนั จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           นพินธ ์เจือจำน

28 สหกรณ์ประมงจังหวดัสุรินทร์  จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปี ประมง เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           จิรำภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรำ สำระติ

29 สหกรณ์กำรเกษตรสลักได จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ หยุด 12           นิพนธ ์เจือจำน

30 สหกรณ์กำรเกษตรพฒันำนำเสือก จ ำกดั  30 เม.ย.ของทุกปกีำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ หยุด 12           จิรำภร บรูณ์เจริญ

31 สหกรณ์กำรเกษตรอนิทรีย์สุรินทร์ จ ำกดั  30 เม.ย.ของทุกปกีำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           นพินธ ์เจือจำน

32 สหกรณ์ผู้เล้ียงโค-กระบือจังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั  31 พ.ค.ของทุกปกีำรเกษตรเมอืงสุรินทร์ เลิก 12           นพินธ ์เจือจำน ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 7 มคี.62

33 สหกรณ์ออมทรัพย์สถำบันอดุมศึกษำ จังหวดัสุรินทร์ จ ำกดั 30 ม.ิย.ของทุกปอีอมทรัพย์เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           จิรำภร บรูณ์เจริญ

34 สหกรณ์บริกำรชุมชนบ้ำนเอือ้อำทรสุรินทร์ 49 จ ำกดั 30 ม.ิย.ของทุกปี บริกำร เมอืงสุรินทร์ด ำเนินกำร 12           นพินธ ์เจือจำน/เพชรทริำ สำระติ

408      14 15 277 77 533 31 32 13รวม รวม กสส.1 แผน=408  ผล=992  ผลงานเกิน=584

จ านวนสมาชิกสหกรณ์เพ่ิมข้ึน ประจ าปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 26  กันยายน 2562)
ที่ ช่ือสหกรณ์

วันสิน้ปีทาง

บัญชี

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)

 
 แผน

ประเภท อ าเภอ สถานะ  สมาชิกเพ่ิม ตค . พย. ธค . มค . กพ . มคี . เมย. พค . มยิ. กค . สค . กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์2

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงำนเอชบีไอสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนี่ยนปรำสำท ด ำเนินกำร 12           พรรณภำ หวลระลึก

2 สหกรณ์พฒันำปศุสัตวอ์สีำนใต้ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปกีำรเกษตร ปรำสำท เลิก 12                                /สุเรนทร์ ชูตำลัด ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 17 มค.62

3 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปกีำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 12           ปยิะ สังขฤทธิ์

4 สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปกีำรเกษตร กำบเชิง ด ำเนินกำร 12           ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตำลัด

5 สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนอ ำปึล  จ ำกดั  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปกีำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 12           พรรณภำ หวลระลึก

6 สหกรณ์กำรเกษตรสมชัชำปรำสำท จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 12           ค ำภำ เรืองรัมย์

7 สหกรณ์กำรเกษตรนิคมฯปรำสำท จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 12           1 1 2 ปยิะ สังขฤทธิ์

8 สหกรณ์กำรเกษตรกำบเชิง จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร กำบเชิง ด ำเนินกำร 12           2 1 ปยิะ สังขฤทธิ์

9 สหกรณ์กำรเกษตรป้องกนัชำยแดนบ้ำนโพนทอง จ ำกดั 31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร กำบเชิง ด ำเนินกำร 12           ค ำภำ เรืองรัมย์

10 สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลด่ำน จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร กำบเชิง ด ำเนินกำร 12           ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตำลัด

11 สหกรณ์โคเนื้อและข้ำวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร พนมดงรัก ด ำเนินกำร 12           พรรณภำ หวลระลึก

12 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรผลิตและกำรตลำดสุรินทร์ จก . 31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร กำบเชิง ด ำเนินกำร 12           พรรณภำ หวลระลึก

13 สหกรณ์กำรเกษตรโคเนื้อตำเบำ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 12           ค ำภำ เรืองรัมย์

14 สหกรณ์กำรเกษตรศุภนิมติรวมใจพฒันำ จ ำกดั  30 เม.ย.ของทุกปกีำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 12           ปยิะ สังขฤทธิ์

15 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินอ ำเภอปรำสำท จ ำกดั (จด4ม.ค.60) 30 เม.ย.ของทุกปกีำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 12           ค ำภำ เรืองรัมย์

16 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วำกวิปรำสำท จ ำกดั  31 พ.ค.ของทกุปกีำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 12           ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตำลัด

17 สหกรณ์กำรเกษตรปรำสำท จ ำกดั 30 ม.ิย.ของทุกปกีำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 12           ปยิะ สังขฤทธิ์

18 สหกรณ์กำรเกษตรโคเนื้อโกเบโคกยำง จ ำกดั 30 ม.ิย.ของทุกปกีำรเกษตร ปรำสำท ด ำเนินกำร 12           พรรณภำ หวลระลึก

216      99 3 1 1 2 รวม กสส.2 แผน=216  ผล=106  คงเหลือ=110

ที่ ช่ือสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)

รวม  



-๖๑- 
 

 แผน

ประเภท อ าเภอ สถานะ  สมาชิกเพ่ิม ตค . พย. ธค . มค . กพ . มคี . เมย. พค . มยิ. กค . สค . กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์3

1 สหกรณ์สวนยำงพำรำบัวเชด จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปกีำรเกษตร บัวเชด เลิก 12           จันทมิำ โสรถำวร               ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 26 ธค.61

2 สหกรณ์สวนป่ำภำคเอกชนสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค. 58 กำรเกษตร บัวเชด ด ำเนินกำร 12           จันทมิำ โสรถำวร/พิทรู หวลระลึก

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำรำธวิำสขนำดมอญ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนียน สังขะ ด ำเนินกำร 12           11 68 5 10 13 9 จันทมิำ โสรถำวร/พิทรู หวลระลึก

4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนี่ยน สังขะ ด ำเนินกำร 12           32 สุทธำทพิย์ พันละบตุร

5 สหกรณ์กำรเกษตรสังขะ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร สังขะ ด ำเนินกำร 12           13 146 จันทมิำ โสรถำวร

6 สหกรณ์กำรเกษตรรุ่งเรืองพฒันำ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร สังขะ ด ำเนินกำร 12           4 สุทธำทพิย์ พันละบตุร

7 สหกรณ์กำรเกษตรร่วมใจบ้ำนดง จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร สังขะ ด ำเนินกำร 12           พิทรู หวลระลึก

8 สหกรณ์กำรเกษตรหมูบ่้ำนทับทิมสยำม 04 จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร สังขะ ด ำเนินกำร 12           สุทธำทพิย์ พันละบตุร

9 สหกรณ์กำรเกษตรบัวเชด จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร บัวเชด ด ำเนินกำร 12           4 1 จันทมิำ โสรถำวร

10 สหกรณ์กองทุนสวนยำงสังขะ จ ำกดั  30 เม.ย.ของทุกปกีำรเกษตร สังขะ หยุด 12           สุทธำทพิย์ พันละบตุร

120      62 4 11 81 5 160 13 42

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)
ที่ ช่ือสหกรณ์

วันสิน้ปีทาง

บัญชี

รวม รวม กสส.3 แผน=120  ผล=378  ผลงานเกิน=258  
 แผน

ประเภท อ าเภอ สถานะ  สมาชิกเพ่ิม ตค . พย. ธค . มค . กพ . มคี . เมย. พค . มยิ. กค . สค . กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์4

1 สหกรณ์เคร่ืองเงินสุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร เขวำสินรินทร์ เลิก 12           ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 29 สค.61

2 สหกรณ์เดินรถศีขรภูม ิ- สุรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 12           วริง ประดับศรี/สุภำวดี บญุแก้ว

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวำสินรินทร์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนียนเขวำสินรินทร์ด ำเนินกำร 12           จำรุวฒัน ์วยิำสิงห์

4 สหกรณ์กำรเกษตรศีขรภูม ิจ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 12           12 8 12 4 5 4 จำรุวฒัน ์วยิำสิงห์

5 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำกดุหวำย-เกำะแกว้ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 12           1 วริง ประดับศรี

6 สหกรณ์มำตรฐำนสินค้ำเกษตรไทย จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 12           จำรุวฒัน ์วยิำสิงห/์สุภำวดี บญุแก้ว

7 สหกรณ์สตรีเขวำสินรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตรเขวำสินรินทร์ด ำเนินกำร 12           วริง ประดับศรี

8 สหกรณ์กำรเกษตรเขวำสินรินทร์ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตรเขวำสินรินทร์ด ำเนินกำร 12           1 วริง ประดับศรี

9 สหกรณ์กำรเกษตรส ำโรงทำบ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตรส ำโรงทำบ ด ำเนินกำร 12           6 3 5 20 จำรุวฒัน ์วยิำสิงห์

10 สหกรณ์กำรเกษตรจอมพระ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร จอมพระ ด ำเนินกำร 12           1 1 1 2 1 2 ปริศนำ ฟักนวล

11 สหกรณ์กำรเกษตรต ำบลชุมแสง จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร จอมพระ ด ำเนินกำร 12           1 ปริศนำ ฟักนวล

12 สหกรณ์กำรเกษตรไตรมติร จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 12           จำรุวฒัน ์วยิำสิงห/์สุภำวดี บญุแก้ว

13 สหกรณ์อำเชียนเพือ่เกษตรกร จ ำกดั (จด 9 ม.ีค.60)  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 12           วริง ประดับศรี

14 สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอำหำรสัตวแ์ละพลังงำนสุรินทร์ จก .(จด16มคี60) 31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร จอมพระ หยุด 12           ปริศนำ ฟักนวล

15 สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินศีขรภูม ิจ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ศีขรภูมิ หยุด 12           ปริศนำ ฟักนวล

16 สหกรณ์กำรเกษตรทหำรกองหนุนศรีณรงค์ จ ำกดั  31 พค.ของทุกปกีำรเกษตร ศรีณรงค์ ด ำเนินกำร 12           5 วริง ประดับศรี

17 สหกรณ์กำรเกษตรเมอืงลีงโมเดล จ ำกดั (จด 9 ม.ีค.60) 30 ม.ิย.ของทุกปกีำรเกษตร จอมพระ ด ำเนินกำร 12           15 10 ปริศนำ ฟักนวล

18 สหกรณ์กำรเกษตรอนิทรีย์ช่ำงปี่ศรีสมบูรณ์ จก .(จด16มคี60)  30 ม.ิย.ของทุกปกีำรเกษตร ศีขรภูมิ ด ำเนินกำร 12           จำรุวฒัน ์วยิำสิงห/์สุภำวดี บญุแก้ว

216      18 2 8 34 1 9 11 24 11 2

วันสิน้ปีทาง

บัญชี

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)

รวม กสส.4 แผน=216  ผล=120  คงเหลือ=96

ที่ ช่ือสหกรณ์

รวม  
 แผน

ประเภท อ าเภอ สถานะ  สมาชิกเพ่ิม ตค . พย. ธค . มค . กพ . มคี . เมย. พค . มยิ. กค . สค . กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์5

1 สหกรณ์เพือ่กำรผลิตบ้ำนขีเ้หล็ก จ ำกดั 30 พ.ย.ของทุกปกีำรเกษตร ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

2 สหกรณ์กำรเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปกีำรเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนี่ยนชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

4 สหกรณ์โคเนื้อข้ำวหอมมะลิ ต ำบลนำหนองไผ่ จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ

5 สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุรี จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 12           23 ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ

6 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 12           4 98 ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ

7 สหกรณ์โคเนือ้สร้ำงอำชีพและเกษตรอนิทรีย์ ต ำบลหนองเรือ จก . 31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

8 สหกรณ์โคเนื้อชุมพลบุรี จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ชุมพลบุรี ด ำเนินกำร 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพรำะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

96        27 98

ที่ ช่ือสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)

รวม รวม กสส.5 แผน=96  ผล=125  ผลงานเกิน=29  



-๖๒- 
 

 แผน

ประเภท อ าเภอ สถานะ  สมาชิกเพ่ิม ตค . พย. ธค . มค . กพ . มคี . เมย. พค . มยิ. กค . สค . กย. ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์6

1 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วำกวิยำงสวำ่ง จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปกีำรเกษตร รัตนบุรี ด ำเนินกำร 12           4 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/เสำวลักษณ์ สุขชัย

2 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วำกวิหนองบัวบำน จ ำกดั  30 ก.ย.ของทุกปกีำรเกษตร รัตนบุรี หยุด 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

3 สหกรณ์กำ้วหน้ำพฒันำเกษตรท่ำตูม จ ำกดั  30 พ.ย.ของทุกปกีำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 12           นรินทร์ ค ำเมลี/อุษณิภำ อกอุ่น

4 สหกรณ์กำรเกษตรสตรีท่ำตูม จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปกีำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 12           นรินทร์ ค ำเมลี

5 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปกีำรเกษตร รัตนบุรี ด ำเนินกำร 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

6 สหกรณ์ช้ำงไทย จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 12           นรินทร์ ค ำเมลี/อุษณิภำ อกอุ่น

7 สหกรณ์บริกำรเดินรถรัตนบุรี จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริกำร รัตนบุรี ด ำเนินกำร 12           นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย

8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนนำรำยณ์ จ ำกดั  31 ธ.ค.ของทุกปีเครดิตยูเนี่ยนโนนนำรำยณ์ หยุด 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

9 สหกรณ์โคเนื้อระเวยีง จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปกีำรเกษตรโนนนำรำยณ์ เลิก 12           นรินทร์ ค ำเมลี ค ำส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 17 มค.62

10 สหกรณ์กำรเกษตรดอนแรด จ ำกดั  31 ม.ค.ของทุกปกีำรเกษตร รัตนบุรี ด ำเนินกำร 12           นรินทร์ ค ำเมลี/เสำวลักษณ์ สุขชัย

11 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินท่ำตูมหนึ่ง จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 12           15 นรินทร์ ค ำเมลี

12 สหกรณ์กำรเกษตรปฏิรูปท่ีดินทุ่งกลุำท่ำตูมสอง จ ำกดั 31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 12           22 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

13 สหกรณ์กำรเกษตรท่ำตูม จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 12           8 4 2 4 5 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

14 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ำฝำยตะลุง  จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 12           นรินทร์ ค ำเมลี/อุษณิภำ อกอุ่น

15 สหกรณ์ผู้ผลิตข้ำวหอมมะลิอนิทรีย์บัวโคก จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

16 สหกรณ์กำรเกษตรสนม จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร สนม ด ำเนินกำร 12           3 9 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

17 สหกรณ์กำรเกษตรรัตนบุรี จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร รัตนบุรี ด ำเนินกำร 12           15 5 5 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

18 สหกรณ์โคเนื้อหนองเมธ ีจ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 12           นรินทร์ ค ำเมลี/อุษณิภำ อกอุ่น

19 สหกรณ์กองทุนสวนยำงท่ำตูม จ ำกดั  31 ม.ีค.ของทุกปกีำรเกษตร ท่ำตูม ด ำเนินกำร 12           นรินทร์ ค ำเมลี/อุษณิภำ อกอุ่น

228      8    18 9    14   39 4  5  4  2 

1,284      228 20 35   340 210 536   143  75 72 2  

ที่ ช่ือสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

ผลการปฏิบัติงาน (ราย)

รวมทัง้สิน้ รวมทั้งสิน้ แผน=1,284  ผล=1,809   ผลงานเกิน=525

รวม รวม กสส.6 แผน=228  ผล=101  คงเหลือ=127

 
 
  สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์รับสมาชิกเพ่ิม(ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) แผน
ทั้งปีสหกรณ์ 107 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2562  ดงันี้ 

สหกรณ์ แผนรับสมาชิกเพ่ิม 1,284 ราย ผลรับสมาชิกเพ่ิมได้ 1,809 ราย 
กลุ่มเกษตรกร แผนรับสมาชิกเพ่ิม 114 ราย  ผลรับสมาชิกเพ่ิมได้ 130 ราย 
(แผนงานรับสมาชิกเพิ่มทั้งปี 1,398 ราย ผลงานรวม 1,939 ราย  ผลงานเกิน 541 ราย 

คิดเป็นร้อยละ138.69%) 

 มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

  4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ มีเร่ืองน าเสนอ ดังนี้ 

  4.5.1 เรื่องการช าระบัญชี  
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ช าระบัญชีทั้งหมด 115 แห่ง (สหกรณ์ 82 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 33 แห่ง) ถอนชื่อแล้ว 18 แห่ง (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 9 แห่ง) คงเหลือ 97 แห่ง (สหกรณ์ 73 แห่ง กลุ่ม
เกษตรกร 24 แห่ง) เพ่ิมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 7 แห่ง  

   ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ช าระบัญชีทั้งหมดจ านวน  104 แห่ง (สหกรณ์ 
79 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 25 แห่ง) ถอนชื่อแล้ว 12 แห่ง (สหกรณ์ 9 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง) คงเหลือ 92 แห่ง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๓- 
 

                               1.๑ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เลิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 แห่ง (สหกรณ์ 6 แห่ง             
กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 1) 
       ยื่นอุทธรณ์       จ านวน  1  แห่ง 

       ถึงขั้นตอนที่ 1 (อยู่ระหว่างประกาศ)   จ านวน  1  แห่ง 
         ถึงขั้นตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ)  จ านวน  3  แห่ง 
       ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  1  แห่ง 
                  ถึงขั้นตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  -  แห่ง 

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

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

       ถึงขั้นตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  1 แห่ง 

 
            ๑.2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกเป็นดังนี้  
                  1) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 22 แห่ง  (สหกรณ์ 14 แห่ง  กลุ่ม
เกษตรกร 8 แห่ง)  สรุปผลดังนี้ (เอกสาร 2) 
                             ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)    จ านวน  6  แห่ง 

      ถึงขั้นตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)    จ านวน  1  แห่ง 
            ถึงขั้นตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)   จ านวน  1  แห่ง 

               ถึงขั้นตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  3  แห่ง 

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

      ถึงขั้นตอนที่ 10 (มอบรักษาบรรดาสมุดบัญชี)  จ านวน  11  แห่ง 

                 2) กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาอุปสรรค จ านวน 75 แห่ง (สหกรณ์ 59 แห่ง           กลุ่ม
เกษตรกร 16 แห่ง)  สรุปผลดังนี้  
- ยังไม่ได้ยื่นล้มละลาย จ านวน 14 แห่ง (สหกรณ์ 14 แห่ง กลุ่มเกษตรกร - แห่ง) (เอกสาร 3)   
        ถึงขั้นตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ) จ านวน  1  แห่ง 

              ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  8  แห่ง 
        ถึงขั้นตอนที่ 4 (ผู้สอบรับรองงบฯ)   จ านวน  -  แห่ง 

                 ถึงขั้นตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)  จ านวน  4  แห่ง 
                 ถึงขั้นตอนที่ 8 (ผู้สอบรับรองงบ)    จ านวน  1  แห่ง 

                                       - ยื่นล้มละลาย จ านวน 61 แห่ง (สหกรณ์ 45 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 16 แห่ง) (เอกสาร 4)   

       ถึงขั้นตอนที่ 3 (ส่งงบฯ ตามม.80)   จ านวน  3 แห่ง 
        

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
    
 
 
 
 
 
 



-๖๔- 
 

  4.5.2  เร่ือง รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องในระบบการจัดการข้อบกพร่อง รายละเอียดมีดังนี้ 
 
รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องในระบบการจดัการข้อบกพร่อง

ที่ ช่ือสหกรณ์ รายการ ผลการแก้ไข ว/ด/ป.ทีร่ายงาน ผู้รับผิดชอบ กสส.

1 สกก.พัฒนานาเสือก จก. เงินสดขาดบัญชี จ านวน  187,416.00 บาท อยู่ในความรับผิดชอบของอดีตเหรัญญกิ เดือน ก.ย. 62 ช าระ  2,500.-บาท คงเหลือ 62,716.- บาท 31 ก.ค.62 นางจิราภร บูรณ์เจริญ ก1
2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากดั ค าส่ัง นทส ที ่สร 24/2560 ลว. 7 ก.ค. 2560

สหกรณ์มเีงินรับฝากจากบุคคลภายนอก 671 บัญชี เป็นเงิน 4,244,268.09 บาท
ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2562
1.ยกมา 280 ราย จ านวนเงินคงเหลือ 116,584.95 บาท เดือน ส.ค. 62 แกไ้ข 5 ราย คงเหลือ 275 ราย คงเหลือยอดเงิน 
114,982.03 บาท

30 ก.ย. 62 นางจิราภร บูรณ์เจริญ ก1

3 สกก.วนั วนั วนั จ ากดั คณะกรรมการฯ มีมติใหร้วบรวมขา้วเปลือกจากสมาชกิและเกษตรกรทั่วไป 1. คณะกรรมการฯ ประชุมเมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2562 ได้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงใหม่ 23 ส.ค. 62 นายนิพนธ ์เจือจาน ก1

โดยด าเนินการรวบรวมช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ปัจจุบันสหกรณ์ 2. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2562
ยังค้างช าระค่าข้าวเปลือกสมาชิกและบุคคลภายนอก จ านวน 216 ราย 3. คณะกรรมการฯ ประชุมเมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2562 ได้พจิารณาเร่ืองดังกล่าวแล้วมมีติ ดังนี้  หนี้ค่าข้าวเปลือกทีเ่กดิขึ้นไมไ่ด้เกดิ

จากการมเีจตนาหลอกลวงฉ้อโกงของสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์ฯยินดีรับผิดชอบชดใช้หนี้ทีเ่กดิขึ้น

4. วนัที ่14 พฤษภาคม 2562 ศาลจังหวดัสุรินทร์ ได้มคี าพพิากษา คดีหมายเลขด าที ่อ.1348/2561 คดีหมายเลขแดงที ่อ
266/2562 ระหวา่ง พนักงานอยัการจังหวดัสุรินทร์ โจทก ์ บริษทัไชนี่ อนิเตอร์คอร์เปอเรชั่น จ ากดั โจทกร่์วมที ่1  สหกรณ์
การเกษตร วนั วนั วนั จ ากดั โจทกร่์วมที ่2 กบั บริษทั พนัปีกรุ๊ป (ไทย ลาว กมัพชูา) จ ากดั จ าเลยที ่1 นายพชิย์พพิรรธหรือปีเตอร์ 
ศรีตระกลูรักษ ์จ าเลยที ่2 เร่ือง ฉ้อโกงประชาชน ความผิดต่อพรบ.วา่ด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พพิากษา ปรับ
จ าเลยที ่1 รวมเป็นเงิน 220,000 บาท จ าคุกจ าเลยที ่2 รวม 14 ปี 8 เดือน (จ าเลยทัง้สอง รับสารภาพ ลดโทษให้กึง่หนึ่ง) และให้
จ าเลยทัง้สองร่วมกนัหรือแทนกนั ชดใช้ให้ผู้เสียหายที ่1 (บ.ไชนี่ฯ) จ านวน 2,130 บาท คืนเงินให้ผู้เสียหายที ่3-38 และ 40 
(เกษตรกรทีข่ายข้าว) รวม 37 คน รวมเป็นเงิน 1,436,828 บาท
       2. สหกรณ์ฯ แจ้งวา่ รับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกร จ านวน 350 ราย มเีกษตรกรร่วมฟอ้งเรียกค่าเสียหายร่วมกบัสหกรณ์ฯ 
5. สหกรณ์ฯ แจ้งวา่ รับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกร จ านวน 350 ราย มเีกษตรกรร่วมฟอ้งเรียกค่าเสียหายร่วมกบัสหกรณ์ฯ จ านวน 
38 ราย (ผู้เสียหายที ่3 – 40) ซ่ึงศาลจะบังคับคดีเรียกร้องค่าเสียหายกบัจ าเลยทัง้สอง ให้แกผู้่เสียหาย ส่วนผู้เสียหายทีเ่หลือทีย่ังได้รับ
ช าระค่าข้าวเปลือกไมค่รบ สหกรณ์ฯ แจ้งวา่ศาลจังหวดัสุรินทร์ได้มคี าแนะน าให้ไปด าเนินการฟอ้งคดีทางแพง่เพือ่เรียกร้องค่าเสียหาย
ร่วมกบัสหกรณ์ฯ ต่อไป
6. ณ 21 สิงหาคม 2562 คงเหลือยอดหนี้ค้างช าระค่าข้าวเปลือก จ านวน 4,782,735 บาท

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จก.  1. จา่ยเงินเฉล่ียคืนให้สมาชิกไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 1. สหกรณ์มีมติเรียกคืนเงินจากสมาชิก เมื่อปี 2558  สหกรณ์ต้ังบัญชีเป็นเงินรอเรียกคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561                                        13 มี.ค.62 นายวชัรินทร์ มามาก ก1

     จ านวน 120 ราย เป็นเงิน 4,760,718 บาท     คงเหลือ 86,282.00 บาท  (สมาชิก 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย คงเหลือ 3 ราย ยินยอมให้หักเงนิปันผล ปี 2562 )

2. เงินสดขาดบัญชี จ านวน 484,990.00 บาท 2. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิด ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ ผู้กระท าผิดโดยจ าคุก 2 ปี

    ให้คืนเงิน 484,990.00 บาท  (ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2558) สืบทรัพย์แล้วไม่มีทรัพย์ให้ยึด
5 สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก. 1. อนมุัติและปรับขึ้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามระเบียบ 4,186,916.-บาท 1. อดีตผู้จดัการและพวกฟ้องสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ฟ้องแย้ง รวม 6 คดี   โดยศาลแรงงานภาค 3 ได้มีค าพิพากษาวันที่ 24 กรกฎาคม 

2562 และศาลอุทธรณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (นางวรรภา คิดยาว) ดังนี้ 28 ส.ค. 62 นายวชัรินทร์ มามาก ก1
1. ให้นางส้มป่อย จนัทร์แสง อดีตผู้จดัการ ช าระเงินให้สหกรณ์ 1,404,790 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่
 30 ตุลาคม 2561)
2. ให้นางสุนษิา ปุ่มวงศ์ อดีตเจา้หนา้ที่ ช าระเงินให้สหกรณ์ 381,286 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 6 
กันยายน 2561)  และให้สหกรณ์ ช าระเงินค่าบ าเหนจ็ให้นางสุนษิาฯ จ านวน 148,860 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้อง
 (วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

3. ให้น.ส.วรรณภา ดวงเวา อดีตเจา้หนา้ที่ ช าระเงินให้สหกรณ์ 482,506 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 6 
กันยายน 2561)  และให้สหกรณ์ ช าระเงินค่าบ าเหนจ็ให้น.ส.วรรณภา จ านวน 127,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วัน
ฟ้อง (วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

4. ให้นางอรทัย ระบือนาม อดีตเจา้หนา้ที่ ช าระเงินให้สหกรณ์ 341,036 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 6 
กันยายน 2561)  และให้สหกรณ์ ช าระเงินค่าบ าเหนจ็ให้นางอรทัยฯ จ านวน 283,320 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้อง
 (วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

5. ให้นางณัฐธิดา สุขสงวน อดีตเจา้หนา้ที่ ช าระเงินให้สหกรณ์ 508,020 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 6 
กันยายน 2561)  และให้สหกรณ์ ช าระเงินค่าบ าเหนจ็ให้นางอรทัยฯ จ านวน 393,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้อง
 (วันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

6. ศาลอุทธรณ์ เห็นพ้องตามศาลแรงงานภาค 3 พิพากษาให้ สหกรณ์จา่ยเงินบ าเหนจ็ให้นางสาววรรณภา คิดยาว จ านวน 263,538 บาท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วันฟ้อง (29 มิถุนายน 2561)

รวมยอดเงนิ อดีตเจ้าหน้าที่ต้องช าระให้สหกรณต์ามค าพิพากษา 5 ราย เป็นเงนิจ านวน 3,117,638 บาท

รวมยอดเงนิ สหกรณต้์องจ่ายเงนิค่าบ าเหน็จให้อดีตจนท. จ านวน 6 ราย เป็นเงนิจ านวน 1,217,118 บาท

2. สหกรณย์ังไมไ่ด้รับเงนิคืนจาก ผจก.และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงนิเดือนและค่าตอบแทนเกินระเบียบฯ

6 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า 
ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากดั

ค าส่ัง นทส. ที ่สร 36/2561 ลงวนัที ่ 18 ก.ย. 2561
1. สหกรณ์จ่ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งและค่าครองชีพให้แกพ่นักงานเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ในรอบปีบัญชี ณ วนัที ่31 ม.ีค. 2561 ไมเ่ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
เป็นเงิน 843,885 บาท แยกเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 769,000 บาท และ
ค่าครองชีพ 47,885 บาท
2. สหกรณ์มกีารจ่ายค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แกพ่นักงานเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ไม่
เป็นไปตามระเบียบ ต้ังแต่ปีบัญชี วนัที ่31 ม.ีค. 2554 – 31 ม.ีค. 2561 รวมเป็น
เงิน 2,143,000 บาท 

คณะกรรมการชุดที ่29 ประชุมคร้ังที ่5 เมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2561 มมีติเห็นชอบให้เรียกเงินคืนโดยไมคิ่ดดอกเบีย้ ก าหนดผ่อนช าระ
เป็นรายเดือน เร่ิมต้ังแต่เดือน พ.ย.2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ีค. 2564
2. เจ้าหน้าทีส่่งเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งคืนบางส่วนแล้ว 13 ราย เป็นเงิน 310,800 บาท 
3. ลูกจ้างส่งเงินคืนค่าครองชีพเสร็จแล้ว จ านวน 6 ราย เป็นเงิน 47,855 บาท
ณ เดือนสิงหาคม 2562 คงเหลือค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 1,195,000 บาท ของเจ้าหน้าที ่12 ราย1. เจ้าหน้าที ่ส่งเงิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งคืนเสร็จส้ินแล้ว 11 ราย เป็นเงิน 444,000 บาท
2. เจ้าหน้าทีส่่งเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งคืนบางส่วนแล้ว 13 ราย เป็นเงิน 310,800 บาท 
3. ลูกจ้างส่งเงินคืนค่าครองชีพเสร็จแล้ว จ านวน 6 ราย เป็นเงิน 47,855 บาท
ณ เดือนสิงหาคม 2562 คงเหลือค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 1,195,000 บาท ของเจ้าหน้าที ่12 ราย

28 ส.ค. 62 นายวชัรินทร์ มามาก ก1

ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2562

 



-๖๕- 
 

7 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน
ชายแดนที ่21 จ ากดั

ค าส่ัง นทส.ที ่สร 35/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562 
มกีารจ่ายค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งเป็นรายเดือนให้แกค่ณะกรรมการของ
สหกรณ์ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2561 เป็นต้นมารวมเป็นเงิน เดือนละ 19,000 บาท 

สหกรณ์แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามประกาศของสหกรณ์ที ่457/2562 ลงวนัที ่30 กรกฎาคม 2562  
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการ เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2562 มมีติเรียกเงินคืนค่าตอบแทนรายเดือน ให้เสร็จส้ินภายในเดือนธนัวาคม 
2562  (รอส าเนารายงานการประชุมฯ)

27 ก.ย. 62 นายวชัรินทร์ มามาก ก1

8 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ค าส่ัง นทส. ที ่สร 40/2562 ลงวนัที ่2 ส.ค. 2562 
 1.  สหกรณ์จ่ายเงินค่าตอบแทนให้คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการฝ่าย
เงินกูแ้ละฝ่ายศึกษาของสหกรณ์ ต้ังแต่เดือนมกราคม - ธนัวาคม 2561 รวมเป็นเงิน
 1,660,000 บาท

- สหกรณ์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ตามค าส่ังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั ที ่148/2562 ลงวนัที ่10 
สิงหาคม 2562 โดยอยู่ระหวา่งการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
- มติทีป่ระชุมกรรมการ คร้ังที ่9/2562 เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2562 ให้สอบสอนข้อเท็จจริงเพิม่เติม และรายงานผลให้ทีป่ระชุม
คณะกรรมการพจิารณา และนายทะเบียนทราบในคราวต่อไป

27 ก.ย. 62 นายวชัรินทร์ มามาก ก1

9 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดั
สุรินทร์ จ ากดั

ค าส่ัง นทส. ที ่สร 38/2562 ลว. 2 ส.ค. 2562
 สหกรณ์ฯ รับเงินบริจาคจากสมาชิกรายละ 100,000 บาทเพือ่เข้าเป็นทุนส ารอง 
ตามโครงการสวสัดิการเพือ่ความมัน่คง 1, 2  มลัีกษณะการปฏิบัติเข้าข่ายตาม
พระราชบัญญัติประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการฌาปนกจิสงเคราะห์
 พ.ศ. 2545 การด าเนินการดังกล่าวจึงไมช่อบด้วยกฎหมาย

มติคณะกรรมการด าเนินการ เมือ่วนัที ่4 สิงหาคม 2562 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว และมมีติจ่ายเงินคืนตาม
ค าส่ัง นทส.
ณ วนัที ่26 สิงหาคม 2562  สหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังคงเหลือสมาชิก 10 ราย
ณ วนัที ่20 ก.ย. 2562 คงเหลือ 3 ราย อยู่ระหวา่งติดต่อประสานมารับเงินคืน
สวสัดิการ 1 เข้าโครงการ 722 ราย ถึงแกก่รรม 37 ทุพลภาพ 4 ลาออก 56  จ่ายคืน 622  คงเหลือ 3 ราย
สวสัดิการ 2 เข้าโครงการ 1,330 ราย ถึงแกก่รรม 16  ทุพลภาพ 1  ลาออก 59  จ่ายคืน 1,224  คงเหลือ 0 ราย

27 ก.ย. 62 นายวชัรินทร์ มามาก ก1

10 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จก. 1. สินค้าขาดบัญชี จ านวน 153,972.78 บาท 1. จนท.ของสหกรณ์รวม 2 ราย เป็นผู้รับผิดชอบได้รับช าระเสร็จส้ินแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2561 11 ก.ย. 62 นายปิยะ สังขฤทธิ์ ก2

2. รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 11 บัญชี  เป็นเงิน 86,706.57 บาท 2. เจา้ของบัญชีมาถอนเงินฝากคืนครบถ้วนแล้ว

3. จา่ยเงินกู้ไม่ผ่านการอนมุัติจาก คกก.พิจารณาเงินกู้ คงเหลือ 27 สัญญา 3. สมาชิกช าระแล้ว  20 สัญญา คงเหลือ 7 สัญญา เป็นเงนิ 36,647 บาท

11 สกก.นคิมปราสาท จก. 1. สินค้าขาดบัญชี จ านวน 444,326.22 บาท 1. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิดโดยศาลมีค าพิพากษาให้ช าระหนี้ 11 ก.ย. 62 นายปิยะ สังขฤทธิ์ ก2

    ได้รับช าระเดือน ส.ค.62 จ านวน 4,000.00 บาท ยอดคงเหลือ ต้นเงนิ 302,026.22 บาท

    ดอกเบ้ียค้างคงเหลือ 348,015.34 บาท (ดอกเบ้ียค้างยกมา 1 เม.ย.62 360,015.34 บาท)

2. รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 115 บัญชี เป็นเงิน     ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2561 คงเหลือ 76 บัญชี เป็นเงิน 89,021.93 บาท สหกรณ์ได้ต้ังเป็นเงินรอจา่ยคืน

    3,099,671.41 บาท เงินรอจา่ยคืนตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 (แก้ไขเสร็จส้ินแล้ว)
12 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั ค าส่ัง นทส ที ่สร 8/2561 ลว. 19 ก.พ. 2561

1.สหกรณ์ให้สมาชิกค้ าประกนัเงินกูเ้กนิกวา่ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู ้(เกนิ 2 คน) 
จ านวน 994 ราย
2. สหกรณ์มกีารรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก จ านวน 700 ราย เป็นเงิน 
1,369,668.96 บาท
3. สหกรณ์มสีมาชิกสมทบทีเ่ป็นนิติบุคคล 41 ราย เป็นเงินค่าหุน้ 140,500 บาท

ณ วนัที ่31 สิงหาคม 2562
1. สมาชิกค้ าประกนัเงินกู ้แกไ้ขแล้ว 775 ราย คงเหลือยกมา 230 ราย แกไ้ขเดือน ส.ค. 62 อกี 26 ราย คงเหลือ 204 ราย
2. เงินรับฝากบุคคลภายนอก คงเหลือ 462 บัญชี เป็นเงิน 834,516.91 บาท 
3. เงินค่าหุน้นิติบุคคลภายนอก -  บาท

11 ก.ย. 62 นายปิยะ สังขฤทธิ์ ก2

13 สกก.กาบเชิง จก. ประธานและผู้จดัการยืมเงินทดรองจ านวน 52,797,320.80 บาท 1. สหกรณ์มีเงินยืมทดรองในความรับผิดชอบของอดีตประธานกรรมการและผู้จดัการ จ านวน ๔๐,๒๕๓,๙๐๑.๗๒ บาท  30 ก.ย. 62 นายปิยะ สังขฤทธิ์ ก2

เพื่อท าธุรกิจรับซ้ือมันส าปะหลัง 2. สหกรณ์แจง้ความร้องทุกข์ต่อเจา้พนกังานสอบสวนแล้ว (คดียังไม่มีความคืบหนา้)

3. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีทางแพ่งกับอดีตผู้จดัการ ศาลจ าหนา่ยคดีออกไปก่อนเพื่อรอดูผลในคดีอาญา
14 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากดั ค าส่ัง นทส.ที ่สร 32/2562 ลว. 10 ก.ค. 2562

 ณ วนัส้ินปีบัญชี วนัที ่30 เมษายน 2561 มเีงินสดขาดบัญชี จ านวน 
190,628.57 บาท

สหกรณ์ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ คร้ังที ่1/2562 เมือ่วนัที ่23 สิงหาคม 2562 
โดยให้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ภายในวนัที ่25 กนัยายน 2562

6 ก.ย. 62 นางสุทธาทิพย์ พนัละบุตร ก3

15 สก.สตรีชุมพลบุรี จก. ลูกหนีเ้งินกองทุนสงเคราะห์เจา้หนา้ที่ฯ  306,646.00 บาท   ได้รับช าระคืนบางส่วน คงเหลือ ณ 31 ม.ค.61 จ านวน 48,225 บาท 31 ก.ค.62 นายชินพฒัน์ พมิพเ์พราะ ก5

 ที่ประชุมใหญส่หกรณ์ มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ให้ท าแผนฟื้นฟูกิจการ เสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา

เสนอให้เข้าที่ประชุม จกบ. คร้ังที่ 1/2563 เพื่อติดตามผลการด าเนนิคดีจากพนกังานสอบสวน
16 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั ค าส่ัง นทส. ที ่สร 37/2562 ลว. 30 ก.ค. 2562

 1.  การจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีเป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที ่จ านวน 
880,000 บาท ไมเ่ป็นไปตามค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ 
2.  การจ่ายค่าตอบแทนทีป่รึกษา เป็นเงินจ านวน 38,870 บาท  ซ่ึงเกนิกวา่
ระเบียบทีก่ าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนทีป่รึกษาแต่ละคนปีละไมเ่กนิ 3,000 บาท 
3. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์การเกษตรชุมพลบุรีหนึ่ง ซ่ึงมี
สมาชิกของสมาคมฯ ไมถ่ึงกึง่หนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
4. ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 สหกรณ์มกีารรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก จ านวน
 184 บัญชี เป็นเงิน 17,702,810.79 บาท

คณะกรรมการสหกรณ์ มมีติเมือ่วนัที ่14 สิงหาคม 2562 แต่งต้ังคณะกกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ ผลการแกไ้ขข้อพกพร่อง ดังนี้
1. เรียกคืนเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที ่880,000 บาท ได้รับคืนแล้ว 424,540 บาท คงเหลือ 455,460 บาท
2. ค่าตอบแทนทีป่รึกษา ได้รับคืนครบ 8,870 บาทแล้ว
3. ได้แจ้งสมาคมฯ ยุติฝากเงินและมาถอนเงินฝากแล้ว ยอดเงินฝากยกมา 13,566,343.41 บาท ถอนแล้ว 3,737,324 บาท คงเหลือ
 9,829,019.41 บาท
4.  ได้แจ้งผู้รับฝากเงินบุคคลภายนอก มาถอนเงินฝาก ปัจจุบันคงเหลือ 27 บัญชี เป็นเงิน 4,888.89 บาท

30 ก.ย. 2562 นายชินพฒัน์ พมิพเ์พราะ ก5

 
17 สผน.ฝายตะลุง จก. เงินสดขาดบัญชี 170,654.93 บาท   สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิด ศาลพิพากษาจ าคุก 1 ปี 6 เดือน และชดใช้เงิน มคี าพพิากษาแล้ว นางสาวนรินทร์ ค าเมลี ก6

  จ านวน 40,000.00 บาท (ติดตามช าระ)

18 สกป.ทุ่งกุลาท่าตูมสอง จก. 1. ณ วันส้ินปี 31 มีนาคม 2561 ลูกหนีป้ฏิเสธหนี ้จ านวน 504 ราย 1. อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ ได้น าเงินสดจ านวน 500,000 บาท และทีดิ่นจ านวน 7 แปลง มาเป็นหลักประกนั 14 ส.ค. 62 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ ก6

   เป็นเงิน 160,322,888.-บาท    ตามหนังสือรับสภาพหนี้ แต่ต่อมาอดีตผู้ช่วยฯ เป็นโจทกย์ื่นฟอ้งคดีต่อศาลแรงงาน และศาลฯได้มคี าพพิากษาเมือ่วนัที่

  31 ตุลาคม 2561 ตัดสินให้สหกรณ์ต้องคืนเงินประกนัและโฉนดทีดิ่นให้แกโ่จทก ์ (ศาลอทุธรณ์ พพิากษายืน)

2. อดีตพนง.สหกรณ์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน เพื่อเรียกเงินชดเชยซ่ึงศาลพิพากษาให้สหกรณ์ต้องจา่ยค่าชดเชย

   แก่อดีตพนง.สหกรณ์ รวม 2 คน เป็นเงิน 852,561.16 บาท

3. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีกับอดีตผู้ช่วยผู้จดัการ รวม 6 ส านวน ศาลตัดสินคดีเมื่อวันที่ 18 ต.ค.2561

   พิพากษาให้จ าคุก 20 ปี 

4.คณะกรรมการฯ สหกรณ์คราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติให้ด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิด คือ อดีตเจา้หนา้ที่  

   รวม 5 ราย ในความผิดฐานผิดสัญญาจา้งแรงงาน ฐานมูลละเมิด และฐานละเลยการปฏิบัติหนา้ที่ จากมูลหนี ้

    62 ,398,571 บาท รวมสมาชิกผู้เสียหาย 199 ราย
5. อยู่ระหว่างการด าเนนิการของพนกังานสอบสวน โดยได้ส่งส านวนฟ้องไปยังอัยการแล้ว  รวมจ านวน 37 ราย  

19 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากดั ค าส่ัง นทส. ที ่สร 33/2562 ลว. 11 ก.ค. 2562
 1.สหกรณ์ไมไ่ด้ยื่นเสนอขอความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือค าประกนัประจ าปีต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ด าเนินการนอกกรอบวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ด าเนินการ
ผลิตและขายน้ าด่ืม     
3. ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ์ เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2561 ได้
เลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่44 จ านวน 11 คน จึงไมค่รบจ านวนตามที่
ข้อบังคับก าหนด 15 คน

1. สหกรณ์ฯ จะน าเสนอให้ทีป่ระชุมใหญ่พจิารณาอนุมติัก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือค้ าประกนัประจ าปี ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ในวนัที ่
27 สิงหาคม 2562 และรายงานขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์
2. สหกรณ์แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ตามติทีป่ระชุม ชุดที ่44 คร้ังที ่13/2561 เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2562 
อยู่ระหวา่งการสอบสวนข้อเท็จจริง และสหกรณ์อยู่ระหวา่งการประเมนิราคาโรงผลิตน้ า  และการประเมนิความเสียหายหากยุติการ
ผลิตทันที จึงจะขอผลิตต่อ และจะขออทุธรณ์ค าส่ังนทส.ต่อไป  
3. สหกรณ์ฯ จะเลือกต้ังคณะกรรมการให้ครบจ านวน 15 คน ในทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี ในวนัที ่27 สิงหาคม 2562 โดย
สหกรณ์ฯได้เลือกต้ังคณะกรรมการครบตามจ านวนแล้ว

หนังสือสหกรณ์ ลว. 
16 ส.ค. 62 

(ประธานฯ ชี้แจงใน
ทีป่ระชุม จกบ. คร้ัง
ที4่/2562 จะขอ

อทุธรณ์)

นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ ก6

20 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากดั ค าส่ัง นทส.ที ่สร 24/2562 18 ม.ิย. 2562
สหกรณ์ ด าเนินการกอ่สร้างโรงคลุมเคร่ืองชั่ง พร้อมห้องเคร่ืองชั่ง(ส่วนขยายเพิม่เติม) 
 เป็นจ านวนเงิน ๔๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวธิตีกลงราคา ไมเ่ป็นไปตามระเบียบฯ 
ก าหนดวธิสีอบราคา

มติกรรมการชุดที ่50 คร้ังที ่21 เมือ่วนัที ่5 สิงหาคม 2562 วาระที ่2.1 พจิารณารายงานสอบสวนข้อเท็จจริงฯ มมีติให้ผู้ทีเ่กีย่วข้อง
รับผิดชอบชดใช้ในส่วนทีก่อ่สร้างไมเ่ป็นไปตามแบบแปลนกอ่สร้างตามสัญญาจ้างเลขที ่5/2562 ลงวนัที ่22 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึง
แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายกรรมการและผู้ตรวจสอบกจิการ 65% 
2. ฝ่ายจัดการ 35 % 
ของราคากอ่สร้างทีไ่มเ่ป็นไปตามแบบกอ่สร้าง
(ราคาประเมนิจากสนง.โยธาธกิารและผังเมอืง ประเมนิราคาไว ้74,400 บาท และราคาประเมนิจากสนง.เทศบาลรัตนบุรี ประเมนิราคา

16-ส.ค.-62 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ ก6

 
 

 มติ   ประธานมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากัด ,
สหกรณ์  ออมทรัพย์ครู จ ากัด และ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด รายงานข้อมูลเพิ่มเติม  ที่ประชุมรับทราบ 
   
 
 
 
 
 
 



-๖๖- 
 

  4.5.3 เรื่อง ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี  ประจ าเดือน กันยายน 2562  แยกเป็น 
    1. ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับรายงาน/รายงาน
ความเคลื่อนไหว 
           สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี  (สหกรณ์)  จ านวน  39   แห่ง   
ประกอบด้วย  ติดตาม 39 แห่ง    (เอกสารแนบ 1) 
 

 ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน           -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  ก.ย. 62  จ านวน           12   แห่ง 
 ยังไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน ก.ย. 62 จ านวน           28  แห่ง 

        
   สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี  (กลุ่มเกษตรกร)                    จ านวน  
2 แห่ง  ประกอบด้วย  ติดตาม  1  แห่ง  (เอกสารแนบ 1) 
     

 ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน       -  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  ก.ย. 62  จ านวน           2   แห่ง 

    
   มติ ประธานแจ้งว่าการจ่ายเงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบ โดยบางแห่งมีบุคลากรจากภายนอกเข้ามากู้     
ร่วมด้วย ประธานมอบหมายให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ รวบรวมสรุปประเด็นปัญหาที่พบ 
เช่น การถือใช้ระเบียบ การก าหนดระเบียบในการถือใช้เป็นอย่างไร โดยให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์รวบรวมจากกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์แล้วรายงานประธานทราบ ภายใน วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมรับทราบ 
   
 
 4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
   ไม่มี  
   
  
 4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2             
  นายปิยะ สังขฤทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายงานที่ประชุม ดังนี้ 
  1. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ได้ ย้ายเข้ามาอยู่ในจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
  2. แจ้งการประชุมใหญ่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ปิดบัญชีไปแล้ว มีดังนี้ 
   2.1 กลุ่มท าสวนยางพารากาบเชิง ประชุมใหญ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 
   2.2 สหกรณ์โคเนื้อวากิวปราสาท จ ากัด ประชุมใหญ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
   2.3 สหกรณ์โคเนื้อโกเบโคกยาง จ ากัด ปิดบัญชีแล้ว แต่ยังไม่ก าหนดวันประชุมใหญ่  
   2.4 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด  นัดประชุมกรรมการ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เพ่ือก าหนด
วันประชุมใหญ่ 
  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
  
 

ประชุมประจำเดือน/ธ.ค.61/ข้อมูล%20-%20สิงหาคม%202561/เอกสารแนบ%203%20-%20ข้อสังเกตสหกรณ์.xlsx
ประชุมประจำเดือน/ธ.ค.61/ข้อมูล%20-%20สิงหาคม%202561/เอกสารแนบ%204%20-%20ข้อสังเกตกลุ่มเกษตรกร.xlsx


-๖๗- 
 

 4.8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3             
  นางสาวจันทิมา  โสรถาวร ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 รายงานที่ประชุมดังนี้ 
  1. งานกฐินประจ าปีของ สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากัด ในเดือนตุลาคม 2562 ยังไม่ได้ก าหนดวัน 
   
  มติ  ประธาน มอบให้เจ้าหน้าที่การเงินประสานสหกรณ์เพ่ือร่วมบริจาคเงิน ที่ประชุมรับทราบ  
  ประธานแจ้งเพิ่มเติม ให้ ผอ.กสส .3 ให้ไปด าเนินการแจ้งสมาชิกสมทบสหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด 
มาแสดงตัวตนและให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกท้ังหมด เช่นเดียวกับสหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด 
 
 4.9 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
  นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 รายงานที่ประชุมดังนี้ 
  1. สหกรณ์การเกษตรช่างปี่ศรีสมบูรณ์ จ ากัด ประชุมใหญ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 
  2. งานบุญกฐินประเพณีของขบวนการสหกรณ์ประจ าปี โดยจัดที่สหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ จ ากัดในวันที่ 
26 ตุลาคม 2562 
 
  มติ  ประธาน มอบให้เจ้าหน้าที่การเงินประสานสหกรณ์เพ่ือร่วมบริจาคเงิน ที่ประชุมรับทราบ  
  
 4.10 กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 5 
  นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 รายงานที่ประชุม ดังนี้ 
  1. รายงานเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่อง ของอ าเภอชุมพลบุรี ในส่วนของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 5           
จะรีบด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.11 กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 6    
  นายกิตติศักดิ์ ไชยกิตติ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 รายงานที่ประชุม ดังนี้ 
  1.ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด ได้มีมติแจ้งสมาชิกสมทบที่ไม่ด าเนิน
ธุรกิจกับสหกรณ์มาแสดงตัวตนกับสหกรณ์ ถ้าไม่ด าเนินธุรกิจก็ให้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
  2.เรื่องภาษี ทางสรรพากรได้เข้าตรวจสอบเอกสาร แล้วได้แจ้งให้ทางสหกรณ์ไปพบที่ ส านักงานสรรพากร
จังหวัด และให้ส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบย้อนหลังเรื่องการด าเนินธุรกิจไป 5 ปี 
      
   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
   5.1 เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจ าปี 2562 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนดจัดพิธีถวายผ้ าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2562            
ณ วัดกลางมิ่งเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ตรงกับวัน
ขึ้น 6 ค่ า เดือน 12 เวลา 10.00 น. และขอเชิญบุคลากรทุกคน ขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ 
ร่วมกันอนุโมทนาในครั้งนี้ 
 
 



-๖๘- 
 

 
    ประธาน: แจ้งเชิญชวนบุคลากรส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมอนุโมทนาการถวาย  
ผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมบริจาคปัจจัยได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (คุณประทุม เมยประโคน)         
เพ่ือรวบรวมน าส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป และให้ท าหนังสือเชิญชวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดสุรินทร์ 
ร่วมกันอนุโมทนาในครั้งนี้ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดให้แต่ละจังหวัดจัดโรงทานอาหาร จึงขอเชิญชวนบุคลากร
ทุกคนร่วมกันโดยแจ้งรายการอาหารได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
 
   เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
        ลงชื่อ ภูนิดา  ปล้องกลาง  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
                  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
        ลงชื่อ เฉลิมศักดิ์ จอดนอก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 


