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                   รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 

ครั้งที่ 8/2562  
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 

ณ  ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 
ผู้มาประชุม 

๑.  นางสุวรรณี    ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์   ประธานที่ประชุม 
๒.   นายสมควร   แสงอินทร์           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
๓.   นางสาวทรายทอง   ประดับศรี       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ       
๔.  นายธราดล   ศิลาลาย  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
๕.    นางบานใจ    มามาก  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ    
๖.   นายเฉลิมศักดิ์         จอดนอก       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๗.  นายวัชรินทร์   มามาก  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๘.  นางสาวจันทิมา     โสรถาวร        นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ      
๙.   นายจารุวัฒน ์  วิยาสิงห์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๐. นายชินพัฒน์         พิมพ์เพราะ     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๑๑. นายกิตติศักดิ์  ไชยกิตติ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  
๑๒. นางสาวศุลีพร  ฉัตรเฉลิมเดช   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๓.  นางจิราภร   บูรณ์เจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๔. นางเกียรติสุดา  ค่ าสุริยา    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๕. นางสาวพยอม  พาพาน           นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ      
๑๖. นายกฤช   เยาวสกุลมาศ   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๗. นางพรรณภา  หวลระลึก       นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๑๘. นางชฎาธาร  จุฑาจันทร์          นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   
๑๙. นางรุจิรา   กลองรัมย์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
๒๐. นางสาวจิราพร   เกลียวทอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๑. นางสุทธาทิพย์       พันละบุตร       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๒. นายยศพงษ์   เสนาน้อย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๓. นางสาวทัศนีย์  ปรักมาศ        นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๔. นายอธิปพันธ์  รักษาพงษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๕. นางสาวพัชศิริญา   วงศ์พุทธะ  นิติกรปฏิบัติการ 
๒๖. นายนิพนธ์   เจือจาน  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณช์ านาญงาน 
๒๗. นางสาวนรินทร์      ค าเมลี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน 
๒๘. นางกัลยวรรธน์  ทัดศรี       นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๙. นางสาวร าพึง        ทรงงาม         นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๐. นายปริญญา        ยวงปรางค์       นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๑. นายปภังกร        หวลระลึก      นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๒.  นางปุณิกา             หวลระลึก       นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๓. นางสาวพิชญาภา  แสงดาว  นักวิชาการสหกรณ์ 

 
             34./นางโสภาพรรณ.... 
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๓๔. นางโสภาพรรณ    เจือจาน  นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๕. นางสาวณัทติกา     สมหมาย        นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๖. นายวิชาญ   เพ่งพิศ  นักวิชาการสหกรณ์ 
๓๗. นายกรีฑายุทธ   พันละบุตร       นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 
๓๘. นายจตุพล   หวลระลึก      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๙. นายชนินณวัฒน์  นิลม่วง        นักจัดการงานทั่วไป 
๔๐. นายพิทูร            หวลระลึก     เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๑. นางสาวอาภรณ์รัตน์  พ้ืนนวล          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๒. นางสาวเพชรฑิรา  สาระติ          เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๓. นางสุภาวดี   บุญแก้ว  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๔. นายอดิศักดิ์   สุขไสว            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๕. นางอุษณิภา  อกอุ่น            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๖. นางกรรณิกา  เป็นตามวา      เจ้าพนกังานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๗. นางสาวเสาวลักษณ์ สุขชัย   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
๔๘. นางสาวสุเภาวด ี  ต้นทอง     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๔๙. นางภูนิดา   ปล้องกลาง       เจ้าพนักงานธุรการ 
๕๐. นายพงศกร   เสียงสนั่น      เจ้าพนักงานธุรการ 
๕๑. นางประทุม         เมยประโคน    พนักงานพิมพ์  ส 4 
๕๒. นายนพดล    ฤทธิรณ         พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
๕๓. นายสุนทร          อ่ิมใจ   พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
๕๔. นายสมพงษ์          ด าเนินงาม            พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
55.นายอภัย              หล่าบรรเทา   พนักงานพิมพ์  ส 1 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

  
๑.  นายปิยะ    สังขฤทธิ์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ไปราชการ 
๒.  นายวิรง   ประดับศรี  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณช์ านาญงาน ไปราชการ 
๓.  นายค าภา   เรืองรัมย์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
๔.  นางสาวปริศนา  ฟักนวล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ไปราชการ 
๕.  นางอรสา     วงศ์ค า       เจ้าพนกังานธุรการช านาญงาน ลาพักผ่อน 
๖.  นายสุพัฒน์   หล่าบรรเทา  พนักงานขับรถยนต์ ส 2  ลาปุวย 
๗.  นายสุเรนทร์          ชูตาลัด           เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ไปราชการ 

    
 
 
 

         
 

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

เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     1. ข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จากการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์        
ที่ โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 
2562  
    1.1 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก าชับสหกรณ์จังหวัด ให้ความส าคัญเรื่องการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง โดยให้ส ารวจสมาชิกที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน และน าเข้าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อกพ.) เสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    ประธานฯ : แจ้งให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6 ส ารวจสมาชิกว่าได้รับผลกระทบภัยแล้ง
จ านวนกี่ราย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจ านวนกี่ไร่ สหกรณ์ได้ช่วยเหลือสมาชิกอะไรไปแล้วบ้าง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1-
6 รายงานสหกรณ์จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 และมอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ท า
การรวบรวมแล้วรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์  
    1.2 เรื่องการขุดเจาะใช้น้ าบาดาล ต้องขออนุญาต ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละจังหวัด ขอให้แนะน าสหกรณ์และสมาชิกให้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบด้วย+  
           อ านาจในการพิจารณาออกใบอนุญาต เมื่อพนักงานน้ าบาดาลประจ าท้องที่ได้รับค าขอ
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว เสนอเอกสารหลักฐานให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา โดยอ านาจใน
การพิจารณาออกใบอนุญาตนั้น จะขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อน้ าบาดาลที่ขอเจาะ และปริมาณของน้ าบาดาลที่ขอใช้ 
ตามแต่ละพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ 
    1.3 ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบและส ารวจสหกรณ์ในพ้ืนที่  ที่ มีพฤติกรรม            
ไม่พึงประสงคใ์ห้รายงานจังหวัด ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
    1.4 แนวทางการพัฒนาองค์กรหลักระดับอ าเภอ ประเด็นการบริหารจัดการหนี้  มอบหมาย
ให้กลุ่มบริหารการจัดการสหกรณ์ สรุปปัญหาและรวบรวมรายงาน สหกรณ์จังหวัดฯ ทราบ เพ่ือจะได้รวบรวมรายงาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
    1.5 โครงการรวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมน าพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
    ประธานฯ: มอบฝุายบริหารทั่วไป ประสานงานร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6  ประสาน
สหกรณ์จัดกิจกรรมฯ (ปลูกต้นไม้ , ปล่อยปลา) ในที่ชุมชน สาธารณะ ภายในเดือนสิงหาคม ประมาณ 1 - 2 แห่ง 
    1.6 การแก้ไข พรบ.สหกรณท์ี่เก่ียวข้องกับกลุ่มเกษตรกร 
     - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยกลุ่ม
เกษตรกร ท าหน้าที่เสมือนเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ เพ่ือน าข้อเท็จจริงมาเสนอนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
     - ให้กลุ่มเกษตรกร ฝากเงินกับธนาคารของรัฐ ได้แก่  ธกส. และธนาคารออมสิน 
เท่านั้น หากจะน าเงินไปฝากธนาคารอื่น ให้ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรก่อน 
    1.7 กรณีสหกรณ์หรือผู้ได้รับผลกระทบท าหนังสือส่งมาถึงส านักงานฯ เรื่องเกี่ยวกับการ
อุทธรณ์ ร้องเรียนหรือนายทะเบียนออกค าสั่งต่างๆ ให้เจ้าหน้าฝุายบริหารฯ รีบด าเนินการลงรับในทันที เพ่ือปูองกัน
ปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  เพราะหากเกิดปัญหาล่าช้าหรือสูญหายผู้ปฏิบัติจะต้องรับผิดชอบ เพราะมีผลต่อ
การขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้สหกรณ์ 
         เรื่องการส่งไปรษณีย์ตอบรับ ก็เช่นเดียวกัน จะต้องรีบด าเนินการโดยเร่งด่วน โดยมอบ 
หัวหน้าฝุายบริหารฯ ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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    1.8 เรื่องการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มอบ 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์ด าเนินการจัดท าโดยเร่งด่วน 
 

  2. ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จากการประชุมกรมการจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 
5/2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้ 
   1.) การเตรียมข้อมูลภัยแล้ง การขุดสระน้ า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายพิเชษฐ์  วิริยะ
พาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วยนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13,14  
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์  สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลง
พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจ
ราชการและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ  โดยเกษตรกรได้รับความ
เดือดร้อนจากฝนทิ้งช่วงท าให้ข้าวที่เกษตรกรเพาะปลูกยืนต้นตายและได้รับความเสียหายจ านวนมาก  ซึ่งสถานการณ์น้ า
ภาพรวมของภาคอีสานตอนล่าง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาภัยแล้ง เร่งจัดหาพืชใช้น้ าน้อยมา
ปลูกและการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือทดแทนการท านา 
    นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่าที่ผ่านมาท างานเชิงรุก
รบัมือปัญหาภัยแล้งทุกพ้ืนที่  โดยกรมชลประทาน จัดหาแหล่งน้ า และเน้นย้ าการปฏิบัติการฝนหลวงในการแก้ปัญหาใน
พ้ืนที่อย่างเร่งด่วน ทั้งปัญหาน้ าไม่พอเพียงและการช่วยเหลือทางด้านผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตใน
รอบเพาะปลูกถัดไป ให้ทันเหตุการณ์ พร้อมกันนี้ได้ปล่อยรถบรรทุกน้ าเพ่ือช่วยเหลือปัญหาน้ าด้านอุปโภคบริโภคให้
ประชาชน พร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานลงพ้ืนที่ ช่วยเหลือประชาชน อาทิ กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ และสปก. ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
   2.) เรื่องการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 
    - งบจังหวัด กลุ่มจังหวัด ในเดือนสิงหาคม 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประชุมติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณด้วยตนเอง  
     :มอบ ฝุายบริหารทั่วไปเร่งรัดด าเนินการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณจากกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1/ 2562 
   3.) เรื่องการเตรียมจัดงานวันที่ 12 สิงหาคม 2562  
     เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอให้ด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง บริเวณหน้าส านักงาน หน่วยงาน ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.(ตามล าดับ) พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและสีฟูา 
บริเวณรั้วส านักงาน หน่วยงาน รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารส านักงาน หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 5 -19 สิงหาคม 
2562  
     2. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณส านักงาน หน่วยงาน            
ที่เหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธง
ชาติไทย ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. โต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
     3. ก าหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
      3.1) พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 06.30-07.30 น.  
      3.2) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่เวลา 08.20 น. 
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      3.3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป      
    4.) เรื่องโครงการสภากาแฟ ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 ยังไม่ก าหนดวัน 
    5.) เรื่องสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอ. สว. จังหวัดสุรินทร์ และ
โครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 63  พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนบ้านตาลวก  
หมู่ 5 ต าบลจีกแดก อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ก าหนดจัดวันที่ 9 สิงหาคม 2562  
   3.ข้อสั่งการ สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (ประธานในที่ประชุม) 
    3.1 เรื่องการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนการ
วางแผน แนะน าส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปี พ.ศ.2562  
ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 
     : ขอบคุณทุกคนที่จัดท าแผนที่เขาใหญ่ โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้รู้แนวทางการ
ปฏิบัติงานและน ามาด าเนินการต่อท่ีส านักงาน ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     : ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6 ส่งรายงานแผนการปฏิบัติงานปี 2563 ให้กลุ่มงาน 
ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
    
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างส านักงาน
สหกรณ์จังหวดัสุรินทร์ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม ๒๕62 
       ฝุายบริหารทั่วไป แจ้งว่า ตามที่ได้น ารายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ๒๕62  ลงในเว็บไซต์ของส านักงานสหกรณ์
จังหวัดสุรินทร์แล้ว  หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งฝุายบริหารทั่วไป ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุม    
แต่อย่างใด 
      มติ   ที่ประชุมรับทราบผลการรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม ๒๕62 ดังกล่าว  ตามที่ฝุายบริหารทั่วไปเสนอ  
ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      3.1 เร่ืองผลการเบิกจา่ยงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2562  (ฝบท.)  

 
 ผลการเบิกจ่ายของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ (เดือนกรกฎาคม 2562)          90.27 % 
 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือน กรกฎาคม  2562                88.00   % 
 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รวมทุกงบ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

งบประมาณที่ได้รับ 28,766,277.50 6,023,500.00    8,517,240.00    197,000.00      14,028,537.50  -                
ผลการเบิกจ่าย 25,967,100.50 5,065,633.18    6,678,404.82    194,525.00      14,028,537.50  -                

% ผลการเบิกจ่าย 90.27% 84.10% 78.64% 98.74% 100.00% -                
    แผนเบิกจ่าย       
ของเดือน ก.ค 62 88.00%

คงเหลือ 2,799,177.00  957,866.82     1,838,835.18  2,475.00         -                  -               

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม สนง.สหกรณจ์ังหวดัสุรินทร์  ณ  วนัที ่31 กรกฎาคม  2562

../../ไฟล์งานเข้าวาระนำเสนอหน้าจอ/ประชุมประจำเดือนปี62/ประชุมครั้งที่8%20วันที่%206%20ส.ค.2562/ฝ่าย/ใช้จ่าย%20งปม2562.xls
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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       5,999,500.00        486,680.00     5,045,633.18    84.10       953,866.82          

1.2 เงินเพ่ิมคา่ครองชีพ                                                      2,300.00              24,000.00             2,000.00         20,000.00         83.33       4,000.00              

6,023,500.00       6,023,500.00        488,680.00     5,065,633.18    84.10       957,866.82          

2.งบด าเนินงาน

2.1 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม  + เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน                                224,600.00          224,600.00           17,832.00       193,288.00       86.06       31,312.00            

2.2 คา่เช่าบา้น                                                                 699,000.00          699,000.00           73,800.00       611,695.00       87.51       87,305.00            

-                      

923,600.00          923,600.00           91,632.00       804,983.00       87.16       118,617.00          

รวมแผนงานบคุคลากรภาครัฐ 6,947,100.00       6,947,100.00        580,312.00     5,870,616.18    84.50       1,076,483.82       

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสุรินทร์

ประจ าเดือน   กรกฏาคม  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           2,065.00         56,235.00         18.08       254,865.00          

      2. คา่เช่าส านกังาน 180,000.00          180,000.00           9,000.00         128,128.78       71.18       51,871.22            

      3.คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  2 อตัรา 216,000.00          216,000.00           20,000.00       178,709.68       82.74       37,290.32            

      4. คา่จา้งเหมาพนกังานขบัรถยนต ์ 5 อตัรา 660,000.00          660,000.00           55,000.00       491,451.70       74.46       168,548.30          

      5. คา่จา้งเหมารักษาความปลอดภยั  2 อตัรา 273,600.00          273,600.00           20,000.00       178,709.68       65.32       94,890.32            

      6.คา่สาธารณูปโภต -                      

          6.1 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         สหกรณ์จงัหวดั 24,000.00            24,000.00             3,849.86         25,027.30         104.28     (1,027.30)            

          6.2 คา่โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี         ผอ.กลุ่มวิชาการ/ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 60,000.00            60,000.00             4,923.07         37,262.86         62.10       22,737.14            

          6.3  คา่ไฟฟ้า น ้าประปา  โทรศพัท ์ ไปรษณีย์ 335,400.00          335,400.00           47,396.79       425,156.16       126.76     (89,756.16)          

     7. คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน -                      

        7.1  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถยนตร์าชการ 62,000.00            62,000.00             67,357.49         108.64     (5,357.49)            

        7.2  คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ครุภณัฑ์ 25,000.00            25,000.00             10,122.09       45,172.09         180.69     (20,172.09)          

        7.3 คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาส่ิงก่อสร้าง 40,000.00            40,000.00             4,800.00         35,290.72         88.23       4,709.28              

        7.4  คา่พาหนะ  คา่น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (กลุ่มงานจงัหวดั) 102,500.00          102,500.00           9,690.00         102,500.00       100.00     -                      

รวม           2,289,600.00   2,289,600.00    186,846.81  1,771,001.46    77.35       518,598.54          

    -  2  -
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 - 3 -
ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรมหลัก/กจิกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ

ยอดยกมา 2,289,600.00       2,289,600.00        1,771,001.46    77.35       518,598.54          
         7.5 คา่วสัดุส านกังาน 267,500.00          267,500.00           23,732.00       248,104.79       92.75       19,395.21            
         7.6 คา่ประกนัภยัรถยนต์ 9,000.00              9,000.00               6,912.07           76.80       2,087.93              
         7.7 คา่ประสานงานส่วนกลางและประชุมเขต 54,900.00            54,900.00             54,576.00         99.41       324.00                 
         7.8 คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 33,600.00            33,600.00             23,481.00         69.88       10,119.00            
8. คา่จดันิทรรศการร่วมกบัหน่วยงานภายในจงัหวดัและประชาสมัพนัธต์ามภารกิจ 100,000.00          100,000.00           2,086.50         92,536.00         92.54       7,464.00              
9. เงินส ารองจงัหวดั เพ่ือให้หน่วยงานบริหารงบประมาณไดค้ล่องตวั 300,000.00          300,000.00           -           300,000.00          
1.1    รวมงานบริหารทัว่ไป 3,054,600.00       3,054,600.00        25,818.50       2,196,611.32    71.91       857,988.68          
1.2  คา่ใชจ่้ายในงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเขม้แข็งตามศกัยภาพ
       1. คา่ใชจ่้ายในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 330,000.00          330,000.00       275,944.00   83.62     54,056.00         
       2. คา่พาหนะ คา่น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 150,700.00          150,700.00       12,225.00    150,700.00   100.00   -                     
1.2  รวมคา่ใชจ่้ายงานส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ให้มีความเขม้แข็งฯ 480,700.00          480,700.00           12,225.00       426,644.00       88.75     54,056.00         
คา่ใชจ่้ายเพ่ิมระหวา่งปี -                     
1. คา่ใชจ่้ายโครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการส่งเสริมและลดตน้ทนุการผลิตผา่นสถาบนัฯ 22,080.00            22,080.00             13,336.00      60.40     8,744.00           
2. คา่ใชจ่้ายโครงการประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 20,640.00            20,640.00             18,451.00      89.39     2,189.00           
3.คา่ใชจ่้ายปุ๋ ยผสมใชเ้องผา่นสหกรณ์เพ่ือตน้ทนุการผลิต   (โอนเพ่ิม 38,800บาท) 88,400.00            88,400.00             34,920.00    84,440.00      95.52     3,960.00           
4. คา่ใชจ่้ายในการประชุมส าหรับถอดบทเรียนสหกรณ์ ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบา้นมัน่คง 3,040.00              3,040.00               2,740.00        90.13     300.00              
5. คา่ใชจ่้ายโครงการพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นองคก์รวางแผนทางการเงินของสมาชิก 48,000.00            48,000.00             36,938.50      76.96     11,061.50         
6.คา่ใชจ่้ายวสัดุเผยแพร่ โครงการส่งเสริมการออมเพ่ือสร้างหลกัประกนัความมัน่คง สมาชิกฯ 5,000.00              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               2,555.00      2,555.00        70.19     1,085.00           
10.สนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานในการก ากบั เร่งรัด และสัง่การตามภารกิจ 136,200.00          136,200.00           -                  -         136,200.00      
รวมคา่ใชจ่้ายเพ่ิมระหวา่งปี 354,580.00          354,580.00           42,475.00       191,040.50       53.88     163,539.50      

 -  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            

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

      3. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดบัจงัหวดั 79,200.00            79,200.00             36,038.00         45.50       43,162.00            

      4. ตรวจการตามค าสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 19,200.00            19,200.00             -           19,200.00            

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

      6. จดัประชุมคณะท างานระดบัจงัหวดัแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของสหกรณ์ จกบ 15,600.00            15,600.00             9,643.00           61.81       5,957.00              

          จกบ.

      7. ช าระบญัชี 127,000.00          127,000.00           118,632.00       93.41       8,368.00              

     8. คา่ใชจ่้ายส าหรับผูช้  าระบญัชีในการร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลสัง่ลม้ละลาย 285,000.00          285,000.00           235,700.00       82.70       49,300.00            

    9. คา่ใชจ่้ายในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนั 31,500.00            31,500.00             25,575.00         81.19       5,925.00              

        แกไ้ขปัญหา และพฒันาสหกรณ์/กลุ่มฯระดบัจงัหวดั

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

1.3 รวมคา่ใชจ่้ายในการ ด าเนินงาน ก ากบั ดูแล ตรวจสอบและคุม้ครองระบบสหกรณ์ 604,160.00          604,160.00           -                  431,948.00       71.50       172,212.00          

กิจกรรมรอง 2 พฒันาบคุลากรกลุ่มเกษตรกร(โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรปี  2562)

งบด าเนินงาน

1.  คา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 2,200.00              2,200.00               2,157.00           98.05       43.00                   

2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและฝึกอบรม 39,900.00            39,900.00             35,600.00         89.22       4,300.00              

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

รวมกิจกรรมหลกั 2 งบด าเนินงาน  97,500.00            97,500.00             -                  91,000.00         93.33       6,500.00              

รวม  กิจกรรมหลกั 1 -2  งบด าเนินงาน  4,591,540.00       4,591,540.00        80,518.50       3,337,243.82    72.68       1,254,296.18       



-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            16,400.00          4,500.00        27.44     11,900.00         

รวมกิจกรรมรอง   สร้างความเขม้แขง็ให้สหกรณ์เขา้ถึงแหล่งเงินทนุ 16,400.00         16,400.00          -                4,500.00        27.44     11,900.00         

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 4,652,340.00   4,652,340.00    80,518.50    3,386,143.82    72.78     1,266,196.18   
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 11,000.00            11,000.00             10,900.00       10,900.00         99.09       100.00                 

        1.4  ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว  เคร่ืองตดัหญา้  แบบขอ้แข็ง 9,500.00              9,500.00               9,400.00         9,400.00           98.95       100.00                 

        1.5  เกา้อ้ีส านกังาน 122,500.00          122,500.00           120,225.00     120,225.00       98.14       2,275.00              

กิจกรรมหลกั 2  การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  งบลงทนุ 197,000.00          197,000.00           140,525.00     194,525.00       98.74       2,475.00              

                      -     5   -

        -  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         26,200.00          17,221.00    17,221.00      65.73     8,979.00           

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 85,400.00            85,400.00          77,608.00      90.88     7,792.00           

รวมกิจกรรมหลกั  พฒันาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปร่ือง 111,600.00      111,600.00       17,221.00    94,829.00      84.97     16,771.00         



-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            1,520.00      5,000.00        100.00   -                     

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 25,700.00            25,700.00          23,250.00      90.47     2,450.00           

รวมโครงการ   พฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง 30,700.00         30,700.00          1,520.00      28,250.00      92.02     2,450.00           

3. โครงการพฒันาศกัยภาพกระบวนการผลิตสินคา้เกษตร       0701217030000000  N1064

กิจกรรมหลกั  ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมลด็พนัธ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบนัฯ

กิจกรรมรอง   การพฒันาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 30,800.00         30,800.00          2,459.00      30,800.00      100.00   -                     

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 59,200.00         59,200.00          43,251.00      73.06     15,949.00         

                                                                                                               รวมงบด าเนินงาน 90,000.00         90,000.00          2,459.00      74,051.00      82.28     15,949.00         

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   2,632,537.50    2,459.00      2,616,588.50    99.39     15,949.00         

                        -   7  -

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      932,750.00       930,050.0      99.71     2,700.00           

-                     

รวมโครงการ  ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1,094,210.00   1,094,210.00    -                1,091,510.00    99.75     2,700.00           

5. โครงการศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร  0701217031000000  N1065

กิจกรรมหลกั สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ

กิจกรรมรอง  ศนูยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ 18,830.00         18,830.00          7,447.00      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          7,447.00      70,020.00      100.00   -                     

                        - 8 -



-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           16,024.00       122,228.0         86.56       18,972.00            

          2.  คา่ใชจ่้ายในการประชุมและอบรม -                      

รวมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 141,200.00          141,200.00           16,024.00       122,228.00       86.56       18,972.00            

7. โครงการ  พฒันาสถาบนัเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ   0701217038000000  N1067

กิจกรรมหลกั สนบัสนุนการพฒันาสถาบนัเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ

กิจกรรมรอง  พฒันาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

งบด าเนินงาน  

          1. คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 66,300.00            66,300.00             6,237.00           9.41         60,063.00            

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

รวมโครงการ  พฒันาสถาบนัเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 194,000.00          194,000.00           -                  133,937.00       69.04       60,063.00            

8.โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยืน   0701217043000000 N1070

กิจกรรมหลกั ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่

คา่ใชจ่้าย โครงการพฒันาเกษตรกรรมย ัง่ยืน

งบด าเนินงาน  

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

-                      

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

                           -  9  -

ที่ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายการรายจ่าย แผน งบประมาณ เบิกจ่ายเดือนนี้ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ งบคงเหลือ
8. โครงการ พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร   0701217041000000   N1068
กิจกรรมหลกั พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
งบด าเนินงาน
1.  ค่าใชจ่้ายในการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน โครงการสานพลงัประชารัฐเพ่ือ 28,000.00            28,000.00             28,000.00         100.00     0
      สนบัสนุนการปลูกขา้วโพดหลงัฤดูท านา
2.ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งช าระของสหกรณ์ฯ (โอนเพ่ิม 145,600บาท) 312,000.00          312,000.00           155,700.00     155,700.0         49.90       156,300
กิจกรรมรอง การพัฒนาธุรกิจชองสหกรณ์   (เพ่ือพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนา
                    สหกรณ์ใหเ้ป็นองคก์รหลกัระดบัอ าเภอ)  
                     -  ค่าใชจ่้ายในการประชุมและฝึกอบรม 172,500.00          172,500.00           169,375.0         98.19       3,125
กิจกรรมรอง 1.พัฒนาด้านระบบการบริหารจดัการองค์กรและธรรมาภบิาล ในการบริหาร /พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์  
       1   ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 25,200.00            25,200.00             7,620.0             30.24       17,580
        2   ค่าใชจ่้ายในการอบรม   เสริมสร้างสหกรณ์การเกษตรเพ่ือเป็นองคก์รหลกั     79,400 บาท
               - อบรมการบริหารสหกรณ์เพ่ือสร้างความเขม้แข็ง 39,300.00            39,300.00             21,554.0           54.84       17,746
              -  ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาองคก์ร /แผนธุรกิจ 32,300.00            32,300.00             24,500.0           75.85       7,800
              - จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือสรุปผลและถอดบทเรียน 7,800.00              7,800.00               7,800.00           100.00     0
กิจกรรมรอง สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแขง็องค์กรหลักระดบัอ าเภอ
      1.   ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 76,800.00            76,800.00             13,687.00       13,687.00         17.82       63,113.00            
      2.   ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม -                      
             - โครงการเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ปุ๋ยอินทรียอ์ดัเมด็) 21,200.00            21,200.00             21,200.00         100.00     -                      
             - โครงการเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ (ปุ๋ยอินทรีย)์ 96,600.00            96,600.00             96,600.00         100.00     -                      
             - โครงการเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์โดยการปลูกกลว้ยหอมทองต่อยอด 32,400.00            32,400.00             32,340.00         99.81       60.00                   
             - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพมนัส าปะหลงั 64,600.00            64,600.00             54,249.00         83.98       10,351.00            

รวมโครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ 908,700.00          908,700.00           169,387.00     632,625.00       69.62       276,075.00          
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  -



-๑๑- 
 

 

 
 มติ  ที่ประชุมรบัทราบ 
 
    
 
 

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

แผนงาน ยุทธศาสตร์  สร้างความมัน่คงและลดความเหล่ือมล ้าทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม      0701240044000000  N1076

โครงการ  ส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมหลกั พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมรอง 1  ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

งบด าเนินงาน

          1. ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 19,200.00            19,200.00             18,055.0           94.04       1,145.00              

          2.  ค่าใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 11,100.00            11,100.00             10,479.0           94.41       621.00                 

รวมงบด าเนินงาน 30,300.00            30,300.00             -                  28,534.00 94.17       1,766.00              

งบอุดหนุน                                                                  0701240044500001  N1076

         1. เงินอุดหนุนเป็นค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี 180,000.00          180,000.00           180,000.00       100.00     -                      

รวมกิจกรรมรอง 1 ส่งเสริมสหกรณ์และพฒันาสหกรณ์ ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชด าริ 210,300.00          210,300.00           -                  208,534.00       99.16       1,766.00              

กิจกรรมรอง  2  พฒันาชุมชนยัง่ยืน (บนัได 7 ขั้น)

งบด าเนินงาน

          1. ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,400.00              1,400.00               1,400.00           -                      

          2.  ค่าใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 59,400.00            59,400.00             52,227.00         87.92       7,173.00              

รวม กิจกรรมรอง 2  พฒันาชุมชนยัง่ยืน (บนัได 7 ขั้น) 60,800.00            60,800.00             -                  52,227.00         85.90       8,573.00              

กิจกรรมรอง 3 โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ

งบด าเนินงาน

          1. ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,100.00            21,100.00             1,651.00         16,515.00         78.27       4,585.00              

          2.  ค่าใชจ่้ายในการประชุมและอบรม 67,200.00            67,200.00             53,540.00         79.67       13,660.00            

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

รวมงบด าเนินงาน :โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพฯ 98,300.00            98,300.00             80,055.00         81.44       18,245.00            

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

รวมกิจกรรมรอง 3 :เครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพฯ 120,300.00          120,300.00           1,651.00         100,404.00       83.46       19,896.00            

                      -  11  -

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               1,460.00         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               1,800.00         7,800.00           100.00     -                      
รวมงบประมาณกจิกรรมรอง 4 : โครงการส่งเสริมกจิกรรมสหกรณ์รร.เพียงหลวงฯ 20,300.00            20,300.00             3,260.00         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              

3. คา่ใชจ่้ายในการด าเนินโครงการสหกรณ์รวมใจภกัด์ิ พฒันารักษาส่ิงแวดลอ้มฯ 30,000.00            30,000.00             1,942.00           6.47         28,058.00            

                                                รวมคา่ใชจ่้ายเพ่ิมระหวา่งปี 59,970.00            59,970.00             27,512.00         45.88       32,458.00            

รวมคา่ใชจ่้ายงบด าเนินงาน  โครงการพระราชด าริ 296,070.00          296,070.00           235,028.00       79.38       61,042.00            

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

รวมโครงการ ส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 498,070.00          498,070.00           4,911.00         437,028.00       87.74       61,042.00            

33,304,178.50     28,766,277.50      1,025,124.50  25,967,100.50  90.27       2,799,177.00       

                    -  12   -

รวม งบประมาณทั้งหมด



-๑๒- 
 

 3.2 เรื่องผลการปฏิบัติงานของส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(ฝบท.นายจตุพล หวลระลึก น าเสนอ)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   :  ผล เปูาหมายทั้งหมด 25 แห่ง ผลงานได้ 11 แห่ง จากจ านวนเปูาหมาย 25 แห่ง ให้น า
ประเด็นที่สหกรณ์ไม่ผ่านการประเมินปี 2562 ไปก าหนดเป็นแผนการส่งเสริมสหกรณ์ปี 2563 มาตรฐานข้อใดตก    
ให้น ามาก าหนดเป็นแผนปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : ให้น าประเด็นที่ไม่ผ่าน (ติดF) ก าหนดแผนปี 2563 ให้ครบถ้วนทุกประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : มีแนวทางก าหนดแผนการปี 2563 อย่างไรบ้าง ถึงจะผ่านมาตรฐานทุกข้อ ขอให้น าไปก าหนดเป็นแผนด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : ให้พิจารณาประเด็นหลักๆ ที่กรมฯ ก าหนด ครบทุกประเด็นหรือไม่ เช่น เรื่องการแก้ปัญหาหนี้ค้าง 
ข้อบกพร่อง จะมีวิธีการอย่างไรปูองกันวิเคราะห์ แผน ปี 2563 จะแก้ไขและปูองกันอย่างไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : สหกรณ์ท่ีเข้าร่วม 37 แห่ง จะท าอะไรบ้าง น ามาใช้อย่างไร ปฏิบัติจริงหรือไม่ น ามาเป็นแผนส่งเสริม
สหกรณ ์ปี 2563  
   -กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้รวบรวมประเด็นต่างๆ รายงานส่ง สหกรณ์จังหวัดทราบ แล้ว  
  ให้น าข้อมูลจากการรายงานของกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประเด็นส าหรับการส่งเสริม ปี 2563 
ว่าสหกรณ์ใดท าอะไรแล้วบ้าง อะไรบ้างที่ยังไม่ท า 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   : ให้เข้าไปสัมผัสกับสหกรณ์อย่างจริงจัง ว่าสหกรณ์ได้ด าเนินการจริงหรือไม่ 
    - ให้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สรุปข้อมูลรายงานส่ง สหกรณ์จังหวัดแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : มีข้อเทจ็จริงตามที่รายงานจริงมาหรือไม่ บางสหกรณ์ท ามากกว่าที่รายงาน ให้ กลุ่มบริหารจัดการฯ ดู
ข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้ 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 แนะน า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด ยังไม่เข้าร่วม
โครงการ ให้น าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสหกรณ์ทุกครั้ง ให้ด าเนินการตามหลักฯ และมอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการสหกรณ ์ร่วมติดตาม กับ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อสังเกต ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ปฏิบัติให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ น าไปเป็น
แผนปี 2563 
 
 
 
 



-๑๗- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   : นักการเงิน รายงานข้อมูลการฝาก - กู้เงินระหว่างสหกรณ์ มีเฉพาะข้อมูลระหว่างสหกรณ์ภายใน
จังหวัดสุรินทร์ ส่วนข้อมูลปลายทาง นอกจากจังหวัดยังไม่มียืนยัน ขอให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ภายใน
จังหวัด แนะน า ก ากับ ติดตามไปก่อน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : การวิเคราะห์หาอัตราส่วน ให้ใส่ในผลการวิเคราะห์ ก าหนดเป็นแผนปี 2563 ทุกสหกรณ์ 
 
 
 



-๑๘- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :  การวิเคราะห์หาอัตราส่วน ให้ใส่ในผลการวิเคราะห์ ก าหนดเป็นแผนปี 2563 ทุกสหกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : ให้มีแผนแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ ให้ใช้ประโยชน์ทุกที่ ในปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   : .ให้ก าหนดแผน + เปูาหมาย + ก ากับดูแล ในปี 2563 ให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   : นางบานใจ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ รายงานผล ดังนี้ 
   1. ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และ เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์ รับทราบแล้ว 4 แห่ง ที่เหลือตรวจ
การณ์แล้ว  แต่ยังไม่ได้รายงาน เนื่องจากทีมตรวจการณ์ยังรายงานมาไม่ครบทุกแห่ง  
       ประธานฯ: แจ้งว่าให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ท่ีได้รับมอบ ติดตามและรายงานผล โดยเร่งด่วน 
 
 



-๒๐- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   : เปูาหมาย 16 แห่ง ตรวจการครบแล้ว แต่ยังไม่ได้รายงาน 2 แห่ง คือ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธร จ ากัด 2. สหกรณ์ข้าราชการท้องถิ่น จ ากัด  
   ประธานฯ: แจ้งว่าให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมาย รายงานผล โดยเร่งด่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   : จะด าเนินการจัดประชุมในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 
 
 
    
 
 
 



-๒๑- 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    : ภาพรวมในเดือน มิถุนายน 2562 สหกรณ์ เปูาหมาย 102 แห่ง ปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึน 67.72 % 
เดือนกรกฎาคม 2562 มีการจ่ายเงินกู้ไปแล้ว โดยมีทั้งการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย และการรวบรวม 
   - เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องติดตาม ตรวจสอบข้อมูลในและรายงานมา
ให้ครบถ้วนตามเปูา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : รับผิดชอบที่ปริมาณธุรกิจเพ่ิมยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เกิดจากการรายงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ บาง
กลุ่มรับเงินกู้ไปแต่ยังไม่มีการรายงาน 
   
 
 
 



-๒๒- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ประธานฯ: แจ้งว่าภาพรวมได้ตามเปูาหมาย แต่บางกลุ่มยังเพ่ิมน้อย ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2,4,6 ไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เก็บข้อมูลมาครบถ้วนหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   : สหกรณ์ท่ีได้รับอุปกรณ์การตลาดตามโครงการ ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 
   ประธานฯ: ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ แนะน าสหกรณ์ที่ได้รับอุปกรณ์การตลาดไปน าเข้าแผนปี 
2563 ทุกงบท่ีได้รับจะท าอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 
 
 



-๒๓- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : สหกรณ์ทับทิมสยาม 04 จ ากัด ไม่ท าธุรกิจ มีการติดตามหนี้ค้างอย่างเดียว ปริมาณธุรกิจเพ่ิม 0%  
   ประธานฯ: มอบกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ไปขับเคลื่อนว่าจะ
ด าเนินธุรกิจอย่างไร อะไรบ้าง จะหาแนวทางอย่างไร ด าเนินการต่อไปไม่ได้ ก็จ าเป็นต้องเลิก 
 
 
 
 
 
 



-๒๔- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : ส าหรับผล/เปูาหมาย ดีเลิศ 100 % ปริมาณธุรกิจสหกรณ์หลัก  87.61 % 
   ประธานฯ: แจ้งว่าให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้องติดตามข้อมูลว่าส่งมาครบถ้วนหรือไม่ ให้กลุ่มส่งเสริม
สหกรณน์ าข้อมูลมาจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไป แนะน า ก ากับ ติดตามสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๕- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประธานฯ: มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ไปติดตามและรายงานผลภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2562        
1. เรื่องรถโฟคลิป ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จ ากัด และ 2. สกต. สร้างโกดังขนาด 1,000 ตัน โดยน า ข้อมูล
จาก กลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ไปติดตามสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ประธานฯ: มอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าตรวจติดตามสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ ซึ่ง
ได้รถไถนา จะต้องติดตามและให้ข้อมูลเรื่องการใช้บริการให้คุ้มค่า โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพ่ือให้ สหกรณ์ได้รับ
ประโยชน์ 
 
 



-๒๖- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการลดต้นทุน จ านวน 290 ราย ผลได้ 203 ราย คิดเป็น 70%  
   ประธานฯ: แจ้งว่าฝากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6 แนะน าสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการด าเนินการให้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้น าเสนอในที่ประชุมกรรมการสหกรณ์ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : นายสมควร แสงอินทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สรุปผล : ในปีนี้มี สกต.สุรินทร์ จ ากัด  
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จ ากัด และ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด รวม 4 สหกรณ์ ผลิตได้ 1 ,703.175 
ตัน 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๗- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประธานฯ: ให้กลุ่มงานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดประชุมและ ติดตามแล้วรายงาน
ผลการด าเนินการต่อหรือไม่ เกิดประโยชน์อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประธานฯ: แจ้งว่าให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานผลมาเพ่ือทราบ และสหกรณ์ที่มีการขาดทุน
สะสมจะต้องท าแผนฟ้ืนฟู  แล้วติดตามผลว่าดีขึ้นหรือไม่ และน าไปใส่ในแผนปฏิบัติงานปี 2563 ด้วย 
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
    



-๒๘- 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบโดยฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาการ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  
    4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีเรื่องน าเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 
    4.1.1  เรื่องการปฏิบัติด้านงานสารบรรณ  
       ฝุายบริหารทั่วไป แจ้งว่า ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ขอหารือแนวทางปฏิบัติของ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการรับและการเสนอหนังสือจากสหกรณ์ (กรณีสหกรณ์ส่งหนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด) ดังนี้ 
      1.) ให้ฝุายบริหารทั่วไป ลงรับหนังสือ และส่งให้พ้ืนที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หรือกลุ่มงาน
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง/รับผิดชอบด าเนินการโดยเร่งด่วน 
      2.) กลุ่มฯ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับหนังสือจากฝุายบริหารทั่วไปแล้ว ให้ท าบันทึกเสนอ 
สหกรณ์จังหวัดในทันท ี
      3.) สหกรณ์จังหวัดรับทราบ/และหรือ สั่งการตามล าดับต่อไป 
   มติ  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบด้วยตามที่ฝุายบริหารทั่วไป เสนอ 
 
   4.1.2  เรื่องการรายงานผลโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมน า   
พระราชปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 มติ  ประธานฯ มอบฝุายบริหารทั่วไป ประสานกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้สหกรณ์จัดกิจกรรมในโครงการ
สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมน าพระราชปณิธานความดี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ปลูกต้นไม้หรือปล่อยปลา) ในพ้ืนที่สาธารณะในเดือนสิงหาคม นี้ ประมาณ 1-2 แห่ง  
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

1.ลดการ

เผาตอซัง

2.ลดการปลอ่ย

ควันพิษในอากาศ

3.การผลติสนิค้า

เกษตรทีเ่ปน็มิตรกับ

สิง่แวดลอ้ม

4.ปลกูตน้ไม้
5.ลดการใช้สารเคมี

ทางการเกษตร

6.การผลติและบริโภคที่

ช่วยลดภาวะโลกร้อน

7.การลดการใช้พลกังาน

ในการด าเนินงาน/ธรุกิจ

ของสหกรณ์

อ่ืนๆระบ.ุ.

1 สหกรณ์การเกษตรล าดวน  จ ากดั กสส.1 P

2 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์  จ ากดั กสส.1 P

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากดั กสส.1 P

4 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสุรินทร์ จ ากดั กสส.1 P

5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ากดั กสส.1 P

6 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากดั กสส.1 P 26-ม.ิย.-62 26-ม.ิย.-62  -  - 26-ม.ิย.-62  -  -  -  -

7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั กสส.1 P

8 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากดั กสส.1 P

9 สหกรณ์ออมทรัยพต์ ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากดั กสส.1 P  -  -  - ม.ิย.-62  -  - ม.ิย.-62  -

10 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นเมอืงสุรินทร์ จ ากดั กสส.1 P

11 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง  จ ากดั กสส.2 P  -  -  - 7-ม.ิย.-62  -  -  -  -

12 สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จ ากดั กสส.2 P

13 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท  จ ากดั กสส.2 P

14 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ากดั กสส.2 P

15 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด  จ ากดั กสส.3 P 28-ก.ค.-62  -  -  - 28-ก.ค.-62  -  -  -  -

16 สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากดั กสส.3 P

17 สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จ ากดั กสส.4 P

18 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูม ิ จ ากดั กสส.4 P  -  -  - ก.ค.-62  -  -  -  -

19 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากดั กสส.4 P

20 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวาสินรินทร์ จ ากดั กสส.4 P 25-ก.ค.-62  -  -  - 25-ก.ค.-62  -  -  -  -

21 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากดั กสส.5 P

22 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นชุมพลบุรี  จ ากดั กสส.5 P

23 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นท่าตูมหนึ่ง  จ ากดั กสส.6 P  -  -  - 10-ม.ิย.-62  -  -  -  -

24 สหกรณ์การเกษตรสนม  จ ากดั กสส.6 P

25 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากดั กสส.6 P

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

เพ่ือเฉลมิพระเกียรต ิเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภิเษก

แบบแจง้ผลการเข้าร่วมโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ ์พัฒนารักษาสิง่แวดลอ้ม น้อมน าพระราชปณิธานความดี

กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

จดัโตะ๊

หมู่บชูา
สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่ กสส.

กิจกรรม

จติอาสา
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  4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  มีเรื่องน าเสนอดังนี้     
  4.2.1  เรื่อง   การรายงานสินทรัพย์สภาพคล่อง   

 รายงานอัตราสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ประจ าเดือน มิถุนายน  2562 จ านวนสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์
สภาพคล่อง จ านวน 49 แห่ง สหกรณ์ส่งรายงาน จ านวน 44  แห่ง มีข้อสังเกต ดังนี้ 
 
 
 
 

อัตราการด ารง สหกรณ์ที่
สนิทรัพยส์ภาพคลอ่ง ไม่มีกระดาษท าการ

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 1
1 สอ.ครูสุรินทร์ จ ากดั 9 กค.62 10 กค.62 11 กค.62 154,300,225.35  5,014,203,143.81 3.08
2 สอ.ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากดั 4 กค.62 10 กค.62 11 กค.62 7,007,080.87     32,964,246.75     21.26 เงินฝากธนาคารมาก
3 สอ. ตชด.ที2่1 จ ากดั 3 กค.62 9 กค.62 10 กค.62 3,869,392.06     88,373,605.47     4.38 .
4 สอ.สถาบันอดุมศึกษาจ ากดั 9 กค.62 10 กค.62 11 กค.62 11,905,522.00   1,129,903.44       1,053.68            มเีงินฝากธนาคารมาก   สหกรณ์ควรบริหารเงินเพือ่กอ่ประโยชน์

ให้กบัสหกรณ์และสมาชิก
5 สอ.คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์  จ ากดั ไมส่่งรายงาน
6 สอ.อนามยัสุรินทร์  จ ากดั 8 กค.62 9 กค.62 10 กค.62 353,004,284.64  1,518,552,248.96 23.25 มเีงินฝากประจ า ชสอ.สาธารณสุขไทย และสมาคมฯ สสธท.
7 สอ.รพช.สุรินทร์  จ ากดั 11 กค.62 11 กค.62 345,797.16        1,131,707.73       30.56 ยอดเงินฝากเฉล่ียเดือน เมษายน .ควรเป็นเดือน มนีาคม
8 สหกรณ์โรงพยาบาลสุรินทร์  จ ากดั  2 ก.ค. 62  30 ก.ค. 62  30 ก.ค. 62 44,946,561.03   380,892,869.80   11.80
9 สอ.พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ จ ากดั 5 กค.62 9 กค.62 10 กค.62 5,832,779.52     24,454,159.93     23.85 เงินฝาก ธนาคาร ธกส. เงินฝากสหกรณ์ต่างๆ 9 สหกรณ์ 

10 สค.ตระแสง  จ ากดั 5 กค.62 5 กค.62 10 กค.62 21,435,988.44   46,306,209.44     46.29 เงินสดคงเหลือ และเงินฝากธ.ออมสินมาก
11 สค.โคคอ   จ ากดั 8 กค.62 9 กค.62 10 กค.62 22,323,159.46   51,323,378.55     43.50 ไมม่กีระดาษท าการ
12 สกป.เมอืงสุรินทร์  จ ากดั 3 กค.62 5 กค.62 5 กค.62 7,640,739.75     27,842,341.63     27.44 เงินสดคงเหลือ และเงินฝาก ธกส.และ ธ.กรุงเทพมาก
13 สกก.เมอืงสุรินทร์ จ ากดั 3 กค.62 3 กค.62 5 กค.62 1,914,695.23     11,896,360.79     16.09
14 สกก.ล าดวน  จ ากดั 10 กค.62 11 กค.62 15 กค.62 8,956,320.30     76,302,477.26     11.74
15 ส.เคหะสถานมัน่คงหมอกวนสุรินทร์ จก. 8 กค.62 9 กค.62 10 กค.62 79,266.06         110,469.41         71.75 เงินฝากธนาคารมาก

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 2
16 สกก.นิคมฯ ปราสาท จ ากดั 10 กค.62 2,020,968.68     10,314,619.47     19.59 การถือเงินสด,น าเงินไปฝากกบัสหกรณ์อืน่แ,เงินฝาก ธกส.มาก
17 สกก.ปราสาท  จ ากดั 10 กค.62 6,890,957.24     174,988,004.92   3.94
18 ส.โคเนื้อและข้าวอนิทรีย์พนมดงรัก จก. 10 กค.62 76,025.00         18,384.04           413.54 การถือเงินสดมาก
19 สกก.เพือ่การผลิตและการตลาดสุรินทร์ จก. ไมส่่งรายงาน
20 สกก.ต าบลด่าน จ ากดั 10 กค.62 295,157.24        97,711.67           302.07 ไมม่กีระดาษท าการ มเีงินฝากธนาคารมาก
21 สกก.กาบเชิง  จ ากดั 10 กค.62 39,093,761.18   46,039,835.26     84.91 ไมม่กีระดาษท าการ มเีงินฝากธนาคารมาก
22 สกก.โคเนื้อโกเบโคกยาง  จ ากดั 10 กค.62 1,351,633.80     414,431.53         326.14 การถือเงินสด,น าเงินไปฝากกบัสหกรณ์อืน่แ,เงินฝาก ธกส.มาก
23 สกก.โคเนื้อตาเบา จ ากดั 4 กค.62 52,267.59         28,596.29           182.78 การถือเงินสดมาก
24 สกก.โคเนื้อคูตัน จ ากดั ไมส่่งรายงาน
25 สกก.ป้องกนัชายแดนบ้านโพนทอง จ ากดั 10 กค.62 130,600.89        27,343.35           477.63 เงินฝากธนาคารมาก
26 ส.โคเนื้อสุรินทร์วากวิปราสาท จ ากดั 10 กค.62 27,196.75         19,166.96           141.89 การถือเงินสดมาก
27 สกก.สมชัชาปราสาท จ ากดั 10 กค.62 135,187.35        972,714.42         13.90 ไมม่กีระดาษท าการ
28 สกก.ศุภนิมติรร่วมใจ จ ากดั 10 กค.62 535,616.14        966,557.79         55.41 เงินสดบางวนัถือไวม้าก เงินฝาก ธนาคารมาก
29 สกป.อ าเภอปราสาท จ ากดั 10 กค.62 16,197.08         919.35               1761.80 เงินฝากธนาคารมาก
30 สค.พนักงานเอชบีไอสุรินทร์  จ ากดั 10 กค.62 78,750.65         70,539.68           111.64 มเีงินสดในมอืมาก

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 3 1
31 สกก.สังขะ  จ ากดั 9 กค.62 12 กค.62 15 กค62 10,249,138.44   62,354,431.46     16.44
32 สกก.บัวเชด จ ากดั 8 กค.62 8 กค.62 15 กค.62 7,038,600.30     60,453,399.55     11.64
33 สค.ดาราธวิาสขนาญมอญ จ ากดั 3 กค.62 33,406,616.63   33,549,438.42     99.57 มเีงินฝากมาก กบัยอดเงินฝากเท่ากนั เงินสดบางวนักม็าก 

ควรตรวจสอบการเกบ็รักษาเงินสด
34 สกก.หมูบ่้านทับทิมสยาม 04 จ ากดั 1 กค.62 4 กค.62 130,837.38        90,741.32           144.19 มเีงินฝากมาก ควรมกีารระดมเงินฝาก
35 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ  จ ากดั ไมส่่งรายงาน
36 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจบ้านดง จ ากดั 157,290.46        80,728.96           194.84 มเีงินฝากมาก ควรมกีารระดมเงินฝาก

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 4
37 สกก.ส าโรงทาบ จ ากดั 1 กค.62 5 กค.62 12 กค.62 14,901,485.54   22,828,329.32     65.28 มเีงินฝากธนาคารมาก
38 สกก.ศีขรภูม ิจ ากดั 1 กค.62 5 กค.62 12 กค.62 3,883,636.63     35,911,175.46     10.81
39 สกก.จอมพระ จ ากดั 2 กค.62 5 กค.62 12 กค.62 1,162,717.50     4,274,215.81       27.20 มเีงินฝากธนาคารมาก
40 สกก.เขวาสินรินทร์ จ ากดั 3 กค.62 5 กค.62 12 กค.62 976,010.79        4,640.23             21,033.67           ไมม่กีระดาษท าการ มเีงินฝากธนาคารมาก
41 สค.เขวาสินรินทร์ จ ากดั 12 กค.62 392,449.40        2,088,526.21       18.79 ไมม่กีระดาษท าการ

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 5
42 สกก.ชุมพลบุรี จ ากดั 5 กค.62 5 กค.62 11 กค.62 9,479,624.43     66,823,751.97     14.19
43 สกป.ชุมพลบุรี จ ากดั ไมส่่งรายงาน

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 6
44 สกก.รัตนบุรี  จ ากดั 4 กค.62 10 กค.62 10 กค.62 9,295,260.63     33,693,791.75     27.59 มเีงินฝาก ธ.มาก มเีงินฝาก สอ.พนักงานฯ 
45 สกก.ท่าตูม จ ากดั 4 กค.62 4 กค.62 5 กค.62 9,619,212.41     95,921,954.88     10.03
46 สกป.ท่าตูมหนึ่ง  จ ากดั 4 กค.62 4 กค.62 5 กค.62 11,794,685.62   53,371,096.19     22.10 เงินฝากออมทรัพย์พนักงานอืน่,เงินฝากอ.พนักงาน 

ควรอยู่ยอดเงินฝากเฉล่ีย
47 สกก.สนม จ ากดั  จ ากดั 4 กค.62 4 กค.62 5 กค.62 2,287,283.48     33,960,762.65     6.74
48 สกป.ทุง่กลุาท่าตูมสอง  จ ากดั 4 กค.62 4 กค.62 5 กค.62 4,319,276.79     14,591,903.84     29.60 มเีงินฝาก ธกส.มาก
49 สกก.สตรีท่าตูม  จ ากดั 4 กค.62 4 กค.62 5 กค.62 88,288.67         730,885.42         12.08

 
หมายเหตุ : 1. สีด า การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ มากกวา่ 1 ถึง 20

                                 2. สีแดง หมายถึง การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ มากกวา่ 20

ยอดเงินฝากเฉลีย่ หมายเหตุ

การรายงานการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562

ล าดับที่ ช่ือสหกรณ์ วันทีส่ง่ วันทีร่ับ จงัหวัดรับ สนิทรัพยเ์ฉลีย่



-๓๐- 
 

  (1) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง น้อยกว่าอัตราร้อยละหนึ่ง จ านวน -  แห่ง 
  (2) สหกรณ์ท่ีด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ปกติอัตราร้อยละหนึ่งและไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบจ านวน  15  แห่ง  
  (3) สหกรณ์ท่ีมีอัตราสินทรัพย์สภาพคล่อง มากกว่าอัตราร้อยละยี่สิบขึ้นไป จ านวน  29 แห่ง 
    
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
    
   4.2.2 เร่ือง  โครงการสนิเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน
เกษตรกร ปีการผลิต 2561/62   

 

 

คิดเปน็%

วงเงินกู้ทีไ่ดร้ับ เงินกู้ทีเ่บกิแลว้ สง่ช าระแลว้ คงเหลอื ของวงเงิน

อนุมัตจิาก ธ.ก.ส. (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) อนุมัติ ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

(ลา้นบาท) ป ี61 (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท)

1 สกก.พือ่การเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จก. 300.00 300.00 0.00 300.00 100.00 21,214.00   293,125,179.05 17,784.00    248,652,329.75 3,430.00     47,394,143.69 

2 สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์  จก. 65.00 19.50 19.50 0.00  - 1,620.18     22,009,518.00  1,620.18      22,334,912.46   0.00 0.00

3 สกป.เมอืงสุรินทร์  จก. 40.00 12.00 12.00 0.00  - 1,881.61     25,986,559.30  1,881.61      26,427,735.90   0.00 0.00

4 สหกรณ์การเกษตรล าดวน  จก. 40.00 12.00 12.00 0.00  - 1,873.50     25,589,422.00  1,873.50      25,868,678.55   0.00 0.00

5 สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จก. 70.00 21.00 21.00 0.00  - 3,277.89     45,124,638.55  3,277.89      45,780,216.55   0.00 0.00

6 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด  จก. 18.00 5.40 5.40 0.00  - 2,477.61     33,766,963.20  2,477.61      34,589,816.88   0.00 0.00

7 สหกรณ์การเกษตรสังขะ  จก. 36.00 10.00 10.00 0.00  - 1,569.10     21,588,639.20  1569.10 21,588,639.20   0.00 0.00

8 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูม ิ จก. 21.60 3.40 3.40 0.00  - 1,316.38     18,026,381.50  1,316.38      18,289,658.75   0.00 0.00

9 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ  จก. 60.00 60.00 60.00 0.00  - 5,693.99     76,655,535.75  5,693.99      77,528,162.50   0.00 0.00

10 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จก. 40.00 40.00 16.38 23.62 59.06 10,078.21   134,162,551.50 9,935.06      136,727,366.00 143.14 2,233,503.11  

11 สกป.ชุมพลบุรี  จก. 40.00 17.00 17.00 0.00  - 1,523.00     21,381,731.70  1,397.00      19,266,124.20   126.00 1,768,941.69  

12 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี  จก. 40.00 12.00 12.00 0.00  - 3,572.67     49,388,299.25  3,572.67      49,382,308.51   0.00 0.00

13 สหกรณ์การเกษตรสนม  จก. 60.00 18.00 18.00 0.00  - 2,063.49     27,805,385.50  2,063.49      28,218,083.50   0.00 0.00

14 สกป.ปฏิรูปทีดิ่นท่าตูมหนึ่ง  จก. 36.00 36.00 36.00 0.00  - 2,710.63     38,219,239.00  2,710.63      38,761,365.00   0.00 0.00

15 สกก.กาบเชิง  จ ากดั  -  -  -  -  - 693.92     9,729,724.00 693.92      9,884,370.63 0.00 0.00

16 สกป.ทุง่กลุาท่าตูมสอง จก.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

866.60 566.30 242.68 323.62 38.15 61,566.18   842,559,767.50 57,867.03    803,299,768.38 3,699.14     51,396,588.49     

หมายเหต ุ: รายงานบนัทกึข้อมูลผลการรวบรวมข้าวเปลอืกปกีารผลติ 2561/62 ผ่านระบบรายงานกรมสง่เสริมสหกรณ์ทกุวันจนัทร์ของสปัดาห์

รวมทัง้สิน้

 3.ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกยอดสะสม(ทกุสปัดาห)์

3.2 ผลการขายข้าวเปลอืก 3.3 คงเหลอืข้าวเปลอืก3.1 ซ้ือข้าวเปลอืก

แบบรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลอืก(เพ่ือขาย)

โครงการสนิเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบนัเกษตรกร ปกีารผลติ 2561/62

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 ถึง วันที ่ 1 สงิหาคม 2562

1.วงเงินกู้ ธ.ก.ส.

สหกรณ์ที่

วงเงินกู้ทีไ่ดร้ับ เงินกู้ทีเ่บกิแลว้ สง่ช าระแลว้ คงเหลอื 3.3 ได้เน้ือข้าวสาร 3.4 ผลพลอยได้

อนุมัตจิาก ธ.ก.ส. (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ มูลค่า

(ลา้นบาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (ตนั) (ตนั) (บาท)

1 สกก.พือ่การเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 16,785.00  218,205,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 16,785.00  218,205,000.00 

2 สหกรณ์การเกษตรปราสาท  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 23.42 355,039.90    0.00 0.00 0.00 0.00 23.42 355,039.90    

3 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จก. 0.00 0.00 0.00 0.00 605.00 10,424,689.40 210.77 3,641,018.99 90,224.00     62,663.00   394.23 6,986,235.59 

0.00 0.00 0.00 0.00 17,413.42  228,984,729.30       210.77 3,641,018.99 90,224.00     62,663.00   17,202.65  225,546,275.49 

หมายเหต ุ:  1.รายงานบันทึกข้อมลูผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62 ผ่านระบบรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวนัจันทร์ของสัปดาห์

              2. แกไ้ขข้อมลูการซ้ือข้าวเปลือกเพือ่แปรรูป จาก 731.39 ตัน เป็นเงิน 12,916,953.91 บาท แกไ้ขเป็น 605 ตัน เป็นเงิน 10,424,689.40 บาท 

แบบรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลอืกเก็บไว้(เพ่ือแปรรูป)

โครงการสนิเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบนัเกษตรกร ปกีารผลติ 2561/62

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 ถึง วันที ่1 สงิหาคม 2562

1.วงเงินกู้ ธ.ก.ส.

สหกรณ์ที่

รวมทัง้สิน้

3.1 ซ้ือข้าวเปลอืก 3.2 สง่แปรรูป 3.4 คงเหลอืข้าวเปลอืก

3.ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกระหว่างสปัดาห์(เก็บไว้แปรรูป)



-๓๑- 
 

 
 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62     
  1) สหกรณ์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต 
2561/62 จ านวน 16 สหกรณ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สุรินทร์) ได้พิจารณาและอนุมัติวงเงิน
ให้สหกรณ์เบิกถอนในการรวบรวมข้าวเปลือกแล้ว จ านวน 14 แห่ง เป็นเงิน 866.60 ล้านบาท สหกรณ์เบิกเงินกู้แล้ว 
14 แห่ง เป็นเงิน 566.30 ล้านบาท มีสหกรณ์ส่งช าระเงินกู้แล้ว จ านวน 12 แห่ง เป็นเงิน 242.68 ล้านบาท  มียอด
ช าระเงินกู้ คงเหลือ 323.62 ล้านบาท จ านวน 2 แห่ง 
  2) ผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62 ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
   -    รวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 61,566.18 ตัน เป็นเงิน 842,559,767.50 บาท  
   -  ผลการรวบรวมข้าวเปลือกเพ่ือจ าหน่าย คงเหลือข้าวเปลือก 3,699.14 ตัน เป็นเงิน 
51,396,588.49 บาท 
   -   รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป 17,413.42 ตัน เป็นเงิน 228,984.729.30 บาท       
ส่งแปรรูป จ านวน 210.77 เป็นเงิน 3,641,018.99 คงเหลือข้าวเปลือก 17,202.65  มูลค่า 225,546,275.49 บาท
        
     มติ  ประธานฯ: มอบ นายสมควร แสงอินทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าติดตาม 
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด เร่งรัดให้สหกรณ์ส่งช าระหนี้ค้างโครงการสินเชื่อ ธกส. ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

2.ราคารบัซ้ือ

วงเงินกู้ทีไ่ดร้ับ เงินกู้ทีเ่บกิแลว้ สง่ช าระแลว้ คงเหลอื ข้าวเปลือกเฉลี่ย

อนุมัตจิาก ธ.ก.ส. (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) กิโลกรัม ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

(ลา้นบาท) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท)

1 สหกรณ์ผู้ใชน้้ ากดุหวาย-เกาะแกว้ จก.  -  -  -  - 14.60 23.81      349,081.00   24.82 369,492.00       0.055         8,195.00        

2 สหกรณ์เกษตรอนิทรียทั์พไทย  จ ากดั  -  -  -  - 20.00 35.00         715,045.00       35.00          715,045.00        -  -

3 สกก.ทหารกองหนุนศรีณรงค์ จก.  -  -  -  - 23.00 188.00       4,324,000.00    188.00         4,700,000.00     -  -

0.00 0.00 0.00 0.00 246.81     5,388,126.00    247.82 5784537.00 0.055      8,195.00     

หมายเหต ุ:สหกรณ์ทีย่ังไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการ    1. สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์  จ ากดั รวบรวมเมล็ดพนัธุ์ข้าว

                                                           2. สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย  จ ากดั  รวบรวมข้าวอนิทรีย์ และ ข้าวหลายสานพนัธุ์

3.3 คงเหลอืข้าวเปลอืก

รวมทัง้สิน้

แบบรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลอืก(เพ่ือขาย)

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 ถึง วันที ่ 1  สงิหาคม  2562

ที่ สหกรณ์

1.วงเงินกู้ ธ.ก.ส.  3.ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกยอดสะสม(ทกุสปัดาห)์

3.1 ซ้ือข้าวเปลอืก 3.2 ผลการขายข้าวเปลอืก

วงเงินกู้ทีไ่ดร้ับ เงินกู้ทีเ่บกิแลว้ สง่ช าระแลว้ คงเหลอื 3.3 ได้เน้ือข้าวสาร 3.4 ผลพลอยได้

อนุมัตจิาก ธ.ก.ส. (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ มูลค่า

(ลา้นบาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (บาท) (ตนั) (ตนั) (ตนั) (บาท)

1 สหกรณ์เกษตรอนิทรียทั์พไทย  จ ากดั 579.48      9,846,020.00     514.00     8,732,860.00     -  - 65.48        1,113,160.00    

0.00 0.00 0.00 0.00 579.48      9,846,020.00           514.00 8,732,860.00 -             -           65.48        1,113,160.00    

หมายเหต ุ:  1.รายงานบันทึกข้อมลูผลการรวบรวมข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62 ผ่านระบบรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวนัจันทร์ของสัปดาห์

              2. แกไ้ขข้อมลูการซ้ือข้าวเปลือกเพือ่แปรรูป จาก 731.39 ตัน เป็นเงิน 12,916,953.91 บาท แกไ้ขเป็น 605 ตัน เป็นเงิน 10,424,689.40 บาท 

3.4 คงเหลอืข้าวเปลอืก

รวมทัง้สิน้

แบบรายงานผลการรวบรวมข้าวเปลอืกเก็บไว้(เพ่ือแปรรูป)

โครงการสนิเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบนัเกษตรกร ปกีารผลติ 2561/62

ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดสรุินทร์

ตัง้แตว่ันที ่1 ตลุาคม 2561 ถึง วันที ่1 สงิหาคม 2562

ที่ สหกรณ์

1.วงเงินกู้ ธ.ก.ส. 3.ผลการรวบรวมข้าวเปลอืกระหว่างสปัดาห์(เก็บไว้แปรรูป)

3.1 ซ้ือข้าวเปลอืก 3.2 สง่แปรรูป



-๓๒- 
 

  4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีเรื่องน าเสนอ ดังนี ้
   4.3.1  เรื่อง  กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

       1.1 ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ช าระหนี้ไม่ได้ตามก าหนด 1 สัญญา คือ สกก.ไตรมิตร 
จก. ต้นเงินกู้   200,000 บาท  (ครบก าหนด 31 ก.ค. 62) 

       1.2 ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครบก าหนดช าระภายในเดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 7 
แห่ง  11 สัญญา  จ านวนเงิน 30,898,108.78  บาท   

ล าดับ
ที่ 

ชื่อสหกรณ์..........จ ากัด 
สัญญา
เลขที ่

ต้นเงินคงเหลือ
(บาท) 

ดอกเบ้ียร้อยละ ครบก าหนดช าระ หมายเหตุ 

1 สกก.เมืองสุรินทร์   48/2561 4,000,000.00 3.00  30 ส.ค.62 จัดหาสินค้า 

 
สกก.เมืองสุรินทร์ 56/2561 2,850,000.00 1.00  30 ส.ค.62 สมาชิกกู้ยืม 

2 สกป.เมืองสุรินทร์   49/2561 5,000,000.00 2.50  30 ส.ค.62 จัดหาสินค้า 

 
สกป.เมืองสุรินทร์  55/2561 3,000,000.00 1.00  30 ส.ค.62 สมาชิกกู้ยืม 

3 สกก.ล าดวน  50/2561 5,000,000.00 3.00  30 ส.ค.62 จัดหาสินค้า 

4 สกต.สุรินทร์  66/2561 2,500,000.00 1.00  30 ส.ค.62 เมล็ดพันธุ์ข้าว 

5 สก.นิคมฯ ปราสาท   51/2561 659,999.02 1.00  30 ส.ค.62 สมาชิกกู้ยมื 

 สกก.ปราสาท จ ากัด  (งวดที่ 4)  53/2558 430,000.00 1.00  31 ส.ค.62 ปรับปรุงโรงส ี

6 สกก.รัตนบุรี  53/2561 5,000,000.00 3.00  30 ส.ค.62 จัดหาสินค้า 

 
สกก.รัตนบุรี  54/2561 3,000,000.00 1.00  30 ส.ค.62 สมาชิกกู้ยืม 

7 สกก.หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 (งวดที่1)  67/2561 118,108.78 1.00  31 ส.ค.62 ปรับปรุงหนี้ 

          
  1.3 จังหวัดสุรินทร์ ได้รับจัดสรรวงเงินกู้ กพส. ประจ าปี พ.ศ.2562 (โครงการพิเศษ) จ านวนเงิน 

34.995 ล้านบาท ดังนี้   
      (1) เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

จ านวน  10 แห่ง เป็นเงิน 14.60 ล้านบาท  
  - วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สมาชิกกู้เป็นทุนประกอบอาชีพ/การด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามา

จ าหน่าย/การด าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน ๑ ปี หรือ ๑ 
รอบฤดูการผลิต แล้วแต่กรณี 
    - กรณีให้สมาชิกกู้ ไม่เกินรายละ 30,000.-บาท ทั้งนี้ สหกรณ์จะต้องคิดดอกเบี้ยจาก
สมาชิก อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี   
 

  รายช่ือสหกรณ์ที่ได้รับดังนี้ 
ล าดับที่ สหกรณ์ ........จ ากัด วัตถุประสงค์ วงเงินอนุมัต(ิบาท) 

1 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ  จัดหาสินค้ามาจ าหนา่ย    2,100,000.00  

2 สหกรณ์ผลิตข้าวคุณภาพอินทรีย์ตระแสง  รวบรวมผลผลิต    1,400,000.00  

3 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์  รวบรวมและแปรรูป    2,100,000.00  

4 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร ์ รวบรวมและแปรรูป    2,100,000.00  

5 สหกรณ์การเกษตรล าดวน  เป็นทุนให้สมาชิกกู้ฯ    2,100,000.00  

6 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปราสาท  เป็นทุนให้สมาชิกกู้ฯ      600,000.00  



-๓๓- 
 

7 สหกรณ์การเกษตรปราสาท เป็นทุนให้สมาชิกกู้ฯ    2,100,000.00  

8 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน  เป็นทุนให้สมาชิกกู้ฯ      500,000.00  

9 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสวา่ง จัดหาสินค้ามาจ าหนา่ย      900,000.00  

10 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสวา่ง รวบรวมและแปรรูป      700,000.00  

 

 (2) เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ าให้สมาชิกสหกรณ์ จ านวน 15 แห่ง 
เป็นเงิน 20.395 ล้านบาท  

  -ให้สหกรณ์กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
1 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ปลอดต้นเงินปีที่ 1 ให้สหกรณ์ส่งช าระเฉพาะดอกเบี้ย ช าระเงินปีที่ 2 -5 ช าระร้อยละ 
25 ของจ านวนวงเงินที่กู้ พร้อมดอกเบี้ย  
    -ให้สมาชิกกู้เพ่ือลงทุนในการจัดหาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ท าการเกษตรของตนเอง (สร้าง/พัฒนา
ระบบกักเก็บน้ า ได้แก่ ขุดสระน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าในฤดูฝน หรือขุดเจาะน้ าบาดาล เพ่ือให้มีน้ าใช้สม่ าเสมอตลอดทั้งปี 
เพียงพอกับการท าการเกษตร หรือพัฒนาปรับปรุงสระน้ าบ่อบาดาลที่มีอยู่ หรือจัดอุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้ า ให้มี
ศักยภาพสอดคล้องกับการท าการเกษตร) รายละไม่เกิน 50,000 บาท สหกรณ์จะต้องคิดดอกเบี้ยจากสมาชิก อัตรา
ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาในการให้กู้ ๕ ปี โดยปีที่ 1 ปลอดการช าระต้นเงิน ให้สหกรณ์ส่งช าระเฉพาะ
ดอกเบี้ย และปีท่ี 2-5 ส่งช าระต้นเงิน พร้อมดอกเบี้ย 
รายชื่อสหกรณ์ท่ีได้รับจัดสรร ดังนี้ 

 

ล าดับ สหกรณ์ ........จ ากัด วัตถุประสงค์ วงเงินอนุมัติ 

1 สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุร ี ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล     1,800,000.00  

2 สหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปที่ดินชมุพลบุรี  ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล     1,800,000.00  

3 สหกรณก์ารเกษตรบัวเชด  ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล     1,800,000.00  

4 สหกรณ์ผู้ผลติข้าวคุณภาพอนิทรีย์ตระแสง ขุดเจาะบาดาล/ปรับปรุงระบบน้ าบาดาล        950,000.00  

5 สหกรณก์ารเกษตรล าดวน ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล     1,800,000.00  

6 สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนคอโค ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล     1,490,000.00  

7 สหกรณก์ารเกษตรนิคมฯปราสาท ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล        800,000.00  

8 สหกรณก์ารเกษตรปราสาท ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล     1,800,000.00  

9 สหกรณเ์กษตรอนิทรีย์ทัพไทย ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล     1,275,000.00  

10 สหกรณก์ารเกษตรเพือ่การผลิตและการตลาดสุรินทร ์ ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล        200,000.00  

11 สหกรณ์ปูองกนัชายแดนบ้านโพนทอง ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล        950,000.00  

12 สหกรณก์ารเกษตรรตันบุรี  ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล     1,800,000.00  

13 สหกรณก์ารเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนี่ง ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล     1,800,000.00  

14 สหกรณก์ารเกษตรชุมแสง  ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล        600,000.00  

15 สหกรณก์ารเกษตรสังขะ จ ากัด ขุดสระ/ขุดเจาะบาดาล     1,530,000.00  
 



-๓๔- 
 

                1.4 ลูกหนี้ค้างช าระ/ลูกหนี้ตามพิพากษาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 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

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 าเดือนกรกฎาคม 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

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

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 44,197.68   8 พ.ค.58 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



-๓๕- 
 

 
 

 ต้นเงินผิดนัดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค. 61 จ านวน  68.715  ล้านบาท 
 จ านวนทั้งสิ้น     54 แห่ง  68    สัญญา 
 สหกรณ์ผิดช าระหนี้เพ่ิมระหว่างปี   3 แห่ง     3    สัญญา    

รวมเป็นต้นเงินผิดช าระเพ่ิม        3.894  ล้านบาท 
 สถานะสหกรณ์  แยกเป็น     

 ด าเนินธุรกิจ    10  แห่ง 14     สัญญา  

 หยุดด าเนินธุรกิจ     3  แห่ง   4     สัญญา 

 ช าระบัญชี             41 แห่ง 50     สัญญา 
 รับช าระหนี้ต้นเงินระหว่างเดือนกรกฎาคม 62    100,678.20 บาท  
 คงเหลือตน้เงินผิดนัด                 เป็นเงิน 70.387  ล้านบาท 

 
   
  มติ   ประธานฯ: แจ้งในทีป่ระชุมดังนี้  
      1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ ากุดหวาย-เกาะแก้ว จ ากัด ผิดนัด ช าระหนี้ 1 เดือน มอบกลุ่ม
บริหารการจัดการฯ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าตรวจสอบและรายงานโดยเร่งด่วน    
     2. สหกรณ์การเกษตรไตรมิตร จ ากัด ผิดนัดช าระหนี้ โดยสหกรณ์ได้แจ้งว่าจะช าระ
ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  
     3. สหกรณ์ช้างไทย จ ากัด บอกเลิกสัญญาแล้ว (ผิดสัญญา) 
     4. สหกรณ์คูตัน จ ากัด บอกเลิกสัญญาแล้ว (ผิดสัญญา) ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

48 สบ.สินคา้เกษตร  จ  ากดั  6 ต.ค.53  17 มิ.ย.54 1,697,880.36  1,347,173.44 1,347,173.44 100,678.20 456,987.34 1,347,173.44  1 ก.ค.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

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  36 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 2,922,054.80 - 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 2,899,999.20 28-เม.ย.-58 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  18 ธ.ค.61 1 1

67 สก.ชา้งไทย จ ากดั 27 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62 3,500,000.00  0.00 501,356.16 2,998,643.84 4-มี.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 2-เม.ย.-62 1

รวม   52  แห่ง  68  สญัญา 77,522,699.69 55,186,984.39 68,415,511.34 100,678.20 2,103,581.79   70,387,001.38 11 3 0 41 0 0 0 0 4 6 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
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  4.3.2 เร่ือง  โครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เอง ผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกร 
    ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ด าเนินการจัดการอบรมโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เอง ผ่าน
สหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2562 จ านวน  4 สหกรณ์ เสร็จ
สิ้นแล้ว ดังนี้ 
   1. สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากัด จ านวนสมาชิกอบรม 30 ราย  
   2. สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด จ านวนสมาชิกอบรม 30 ราย 
   3. สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธกส. สุรินทร์ จ ากัด จ านวนสมาชิกอบรม 30 ราย  
   4. สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด จ านวนสมาชิกอบรม 100 ราย 
  
   มติ  เป็นหน้าที่ของกลุ่มงานฯ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สรุปข้อมูลจากการอบรมเรื่องปุ๋ยผสมใช้
เองมาแล้ว ว่ามีจ านวนสมาชิกกี่ราย เป็นจ านวนเงินกี่บาท สหกรณ์ซื้อแม่ปุ๋ยมาจากไหน เท่าไหร่ ลดต้นทุนได้หรือไม่ 
แล้วรายงานให้สหกรณ์จังหวัดทราบด้วย  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.3.3. เร่ือง  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
      โครงการอื่น ๆ หนี้ค้างช าระ จ านวน 41 สัญญา  ต้นเงินคงเหลือ  32,203,730.85 บาท ซึ่ง
ได้ด าเนินการส่งฟูองด าเนินคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว  และศาลยังไม่พิพากษา 2 สัญญา ใน
เดือนกรกฎาคม  2562  ได้รับช าระหนี้จากสหกรณ์การเกษตรพัฒนานาเสือก จ ากัด  จ านวน 2,500 บาท และ
สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จ ากัด จ านวน 200,000 บาท 

 
     มติ   ประธานฯ  มอบผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เขวาสินรินทร์ จ ากัด 
หากมีเงินให้แนะน าเอามาช าระหนี้ ที่ประชุมรับทราบ 

  4.3.๔. เรื่อง เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  
     มีหนี้ค้างช าระ จ านวน 21 สัญญา ต้นเงินคงเหลือ  41,523,206.14  บาท ซึ่งได้ด าเนินการ

ส่งฟูองด าเนินคดีและบังคับคดีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างศาลพิจารณาของศาลสูงสุด 
จ านวน 1 สัญญา  
 
 มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

  4.3.5  เรื่อง การด าเนินคด ี
      ขั้นตอนการยึดทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ด าเนินการยึดทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.

(1) ศีขรภูมิ จ ากัด หมายเลขคดีแดง ผบ.236/2552 โดยยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 7 แปลง ได้แก่ โฉนดเลขที่ 
35057 ,57291, 57395,  62395,  53833,  72598 และ72599  

 

 
  มติ  สหกรณ์จังหวัด มอบกลุ่มบริหารจัดการฯ ประสานกับเจ้าหน้าที่บังคับคดดี าเนินการตามข้ันตอน ที่ประชุม
รับทราบ 
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  4.3.6 เรื่อง  โครงการแก้ไขปัญหาหนีค้้างช าระของสหกรณ์ ระยะที่ 2 
     ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์  มีนโยบายในการส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับ
อ าเภอ เปูาหมายการขับเคลื่อนสหกรณ์ 47 จังหวัด 316 แห่ง โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะท างาน  การแก้ไขปัญหาหนี้
ค้างช าระของสหกรณ์ ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่ม
เกษตรกร  เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์เปูาหมาย นั้น 

   เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด จึงแต่งตั้ง
คณะท างานการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสหกรณ์ ระยะที่ 2  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร จ านวน 7 สหกรณ์ ดังนี้ 

1. สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด 
    นายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานคณะท างาน 
    น.ส.จันทิมา  โสรถาวร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 คณะท างาน 
    น.ส.ศุลีพร  ฉัตรเฉลิมเดช นักวิชาสหกรณ์ช านาญการ   คณะท างาน   
    นางชฎาธาร จุฑาจันทร์    นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  คณะท างาน 
    นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ              คณะท างาน 
         นางปุณิกา  หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน 
    น.ส.ณัทติกา  สมหมาย นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน 
    น.ส.พิชญาภา แสงดาว นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน 
    นายพิทูร  หวลระลึก       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์                คณะท างาน 
    2. สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากัด 
    นายสมควร  แสงอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานคณะท างาน 
    น.ส.จันทิมา  โสรถาวร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 คณะท างาน 
    น.ส.ศุลีพร  ฉัตรเฉลิมเดช นักวิชาสหกรณ์ช านาญการ   คณะท างาน   
    นางชฎาธาร จุฑาจันทร์   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  คณะท างาน 
    นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ               คณะท างาน 
             นางปุณิกา  หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน 
    น.ส.ณัทติกา  สมหมาย นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน 
    น.ส.พิชญาภา แสงดาว นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน 
    นายพิทูร  หวลระลึก       เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์                 คณะท างาน 
     3. สหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ จ ากัด 
         นางบานใจ  มามาก ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์     ประธานคณะท างาน 
    นายจารุวัฒน์  วิยาสิงห์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 คณะท างาน 
         นางเกียรติสุดา ค่ าสุริยา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  คณะท างาน 
         นายกฤช เยาวสกุลมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  คณะท างาน 
         น.ส.ปริศนา ฟักนวล        นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ              คณะท างาน 
         น.ส.พัชศิริญา วงศ์พุทธะ   นิติกรปฏิบัติการ                   คณะท างาน 
         นายปภังกร หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน 
         นายวิชาญ  เพ่งพิศ   นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน 
           นางสุภาวดี บุญแก้ว        เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์                 คณะท างาน 
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4. สหกรณ์การเกษตรจอมพระ จ ากัด 
    นางบานใจ  มามาก ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์     ประธานคณะท างาน 
    นายจารุวัฒน์  วิยาสิงห์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 คณะท างาน 
    นางเกียรติสุดา ค่ าสุริยา นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  คณะท างาน 
    นายกฤช เยาวสกุลมาศ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  คณะท างาน 
    น.ส.ปริศนา  ฟักนวล       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ              คณะท างาน 
    น.ส.พัชศิริญา วงศ์พุทธะ   นิติกรปฏิบัติการ               คณะท างาน 
    นายปภังกร  หวลระลึก     นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน 
    นายวิชาญ  เพ่งพิศ    นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน 
    นางสุภาวดี  บุญแก้ว       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์                คณะท างาน 
 
   5. สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จ ากัด 
    นายธราดล  ศิลาลาย  ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา           ประธานคณะท างาน       
                                    การบริหารการจัดการสหกรณ์   
    นายจารุวัฒน์  วิยาสิงห์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 คณะท างาน 
         นางรุจิรา  กลองรัมย์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  คณะท างาน 
         นายวิรง   ประดับศรี       เจา้พนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน   คณะท างาน 
         น.ส.ปริศนา  ฟักนวล       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
        น.ส.ทัศนีย์  ปรักมาศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
         นายยศพงษ์ เสนาน้อย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
        น.ส.ร าพึง  ทรงงาม         นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน 
         นางสุภาวดี  บุญแก้ว       เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์                คณะท างาน 
        น.ส.อาภรรัตน์  พ้ืนนวล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คณะท างาน 
         นางกรรณิกา  เป็นตามวา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คณะท างาน 
 
   6. สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด 
         นายธราดล  ศิลาลาย   ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา          ประธานคณะท างาน               
                                          การบริหารการจัดการสหกรณ์   
         นายจารุวัฒน์  วิยาสิงห์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 คณะท างาน 
         นางรุจิรา  กลองรัมย์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ  คณะท างาน 
         นายวิรง ประดับศรี           เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน  คณะท างาน 
         น.ส.ปริศนา  ฟักนวล         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
         น.ส.ทัศนีย์  ปรักมาศ         นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
         นายยศพงษ์ เสนาน้อย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
         น.ส.ร าพึง  ทรงงาม    นักวิชาการสหกรณ์    คณะท างาน 
         น.ส.อาภรรัตน์  พ้ืนนวล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คณะท างาน 
         นางกรรณิกา  เป็นตามวา  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  คณะท างาน 
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   7. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด  
         น.ส.ทรายทอง  ประดับศรี  ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์    ประธานคณะท างาน 
         นายชินพัฒน์  พิมพ์เพราะ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 คณะท างาน            
         น.ส.พยอม  พาพาน   นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ   คณะท างาน  
         นายอธิปพันธ์  รักษาพงศ์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
         นายปริญญา  ยวงปรางค์   นักวิชาการสหกรณ์   คณะท างาน 
         นางโสภาพรรณ  เจือจาน   นักวิชาการสหกรณ์   คณะท างาน 
         นายอดิศักดิ์  สุขไสว   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   คณะท างาน 
 
  ให้คณะท างานมีหน้าที่  
  ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสหกรณ์ ระยะที่ 2  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้บรรลุเปูาหมาย ตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระ 
ร่วมจัดท าแผนแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของสหกรณ์ รายงานและติดตามผลด าเนินงาน ให้สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ทราบ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
     มติ  ประธานฯ แจ้งว่าให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมให้ครบทั้ง 7 แห่ง ที่
ประชุมรับทราบ 
 

  4.3.7 เร่ือง  ซกัซ้อมการติดตามผลการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 

       1.  ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้อนุมัติจัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ตามโครงการปกติ และโครงการพิเศษต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกสหกรณ์รวมถึงการ
ด าเนินการตามนโยบายรัฐ นั้น 
          2. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นว่าเพ่ือให้การใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขอกู้ และส่งช าระหนี้ได้ตามก าหนด ซึ่งส านักงานสหกรณ์จังหวัดในฐานะเจ้าหนี้ แทนกรมฯ ได้ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ในการติดตาม ผลการใช้เงินกู้ กพส. ของสหกรณ์ โดยให้
ปฏิบัติ ดังนี้ 
     1) การตรวจสอบการใช้เงินกู้ 
              (1) วัตถุประสงค์ให้สมาชิกกู้ เอกสารในการตรวจสอบ 
              (1.1) สมุดเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รายการเบิกจ่ายเงินต้อง
สอดคล้องกับหนังสือสัญญาเงินกู้ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก 
     (1.2) รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินกู้ เทียบกับรายชื่อที่แจ้งความประสงค์ขอกู้กับ
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
     (1.3) สุ่มตรวจแผ่นการ์ดลูกหนี้ของสมาชิก โดยพิจารณาวันเบิกรับเงินกู้ อัตรา
ดอกเบี้ยวัตถุประสงค์ในการขอกู้ การส่งช าระหนี้ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาที่ท ากับกรมฯ หรือไม่ 
                (2) วัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย เอกสารในการตรวจสอบ 
     (2.1) สมุดเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รายการเบิกจ่ายเงินต้อง
สอดคล้องกับจ านวนสินค้าที่จัดหามาจ าหน่าย  
              (2.2) ทะเบียนคุมสินค้าของสหกรณ์ 
              (2.3) ใบส าคัญรับเงิน-จ่ายเงิน 
     (2.4) รายละเอียดการใช้เงิน เปรียบเทียบกับรายการสินค้าที่จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
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          (3) วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลผลิต เอกสารในการตรวจสอบ 
(3.1) สมุดเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รายการเบิกจ่ายเงินต้อง

สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่รวบรวม  
(3.2) รายชื่อสมาชิกท่ีขายผลผลิต เทียบกับรายชื่อสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ 
(3.3) ทะเบียนคุมผลการรวบรวม 
(3.4) ปริมาณผลผลิตที่รวบรวม 

    2) เมื่อตรวจสอบพบว่าสหกรณ์หมดความจ าเป็นในการใช้เงินกู้ ตามข้อ 1 ควรแนะน าให้
สหกรณ์ส่งเงินคืนกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยเร็ว เพ่ือปูองกันการน าเงินกู้ไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนของสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้
สหกรณ์ส่งช าระหนี้ไม่ได้เมื่อสัญญาครบก าหนด 
    3) ให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ติดตามการใช้เงินกู้ของสหกรณ์ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.2557 โดยเคร่งครัด 
 

       3. สหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และเบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน 33 สัญญา เป็นเงิน 49.70 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการปกติ จ านวน 23 สัญญา เป็นเงิน 29.80 ล้าน
บาท โครงการพิเศษ จ านวน 10 สัญญา เป็นเงิน 19.90 ล้านบาท  

 
 

       4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ  เห็นควรแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ทราบถึงข้อปฏิบัติใน
การติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ท่ีก ากับ ดูแลสหกรณ์  
           5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารฯ จะจัดท าแผนติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 และรายงานผลให้กรมฯ ทราบต่อไป  
          

  มติ   กลุ่มบริหารการจัดการฯ แจ้งว่าจะท าหนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6 ไปแนะน าสหกรณ์ให้       
ถือปฏิบัติ ที่ประชุมรับทราบ 
  4.3.8 เรื่อง  การขุดเจาะบ่อบาดาล  
      กรณีสมาชิกสหกรณ์มีความประสงค์จะขอขุดเจาะบ่อบาดาล สามารถมอบอ านาจให้
ผู้จัดการสหกรณ์ขออนุญาตแทนได้ กรณีเป็นที่โฉนดใช้ชื่อผู้ท าการเกษตรในแปลงนั้นๆ ให้ขออนุญาตได้ ที่ สปก.ชื่อผู้ขอ
อนุญาตต้องเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินเท่านั้น 
  มติ  ประธานฯ มอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6 ไปขอค าแนะน า ขั้นตอนและรายละเอียดการขออนุญาตฯ      
จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วไปแนะน าให้สหกรณ์ทราบหลักเกณฑ์ด้วย ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.4 กลุ่มจัดตัง้และส่งเสรมิสหกรณ์ มีเรื่องน าเสนอ ดังนี ้

  4.4.1 เร่ือง  การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน  
     ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มีสหกรณ์ทั้งหมด 172 
แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินงาน) 87 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 85 แห่ง (ตั้งใหม่ไม่ถึง 2 ปี 4 แห่ง หยุดด าเนิน
ธุรกิจ 11 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 70 แห่ง)  
     กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด 59 แห่ง น ามาจัดมาตรฐาน(ด าเนินการ) 31 แห่ง ไม่น ามาจัดมาตรฐาน 
28 แห่ง (ตั้งใหม่ไม่ถึง 1 ปี 4 แห่ง หยุดด าเนินธุรกิจ 2 แห่ง และเลิก/ช าระบัญชี 22 แห่ง) 
  การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน 
      1. แนะน าส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 58 แห่ง  

 ผลสหกรณ์รักษามาตรฐาน (ระดับ A+B) ได้ จ านวน 41 แห่ง รักษามาตรฐานไม่ได้ จ านวน 5 แห่ง 
ยังไม่ประชุมใหญ่ 12 แห่ง 

 
 



-๔๑- 
 

2. สหกรณ์น ามาจัดมาตรฐานเพ่ิม จ านวน 29 แห่ง 
 ผลผลักดันสหกรณ์ผ่านมาตรฐาน (ระดับ B) ได้ จ านวน 3 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 12 แห่ง 

ยังไม่ประชุมใหญ่ 14 แห่ง 
      3. แนะน าส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 19 แห่ง 
   ผลกลุ่มเกษตรกรรักษามาตรฐาน ได้ จ านวน 9 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน 0 แห่ง ยังไม่ประชุมใหญ่ 
10 แห่ง 
      4. กลุ่มเกษตรกรน ามาจัดมาตรฐานเพ่ิม จ านวน 12 แห่ง 
   ผลผลักดันกลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐาน ได้ จ านวน 4 แห่ง ไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 1 แห่ง ยังไม่
ประชุมใหญ่ 7 แห่ง 

   
 

 1. สหกรณ์รักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 58 แหง่ (ระดับดีเลศิ และดีมาก) (ผลรักษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 41 แหง่ ไม่ผ่านมาตรฐาน 5 แหง่ ยงัไม่ประชุมใหญ ่12 แหง่)
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 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 นายวชัรินทร์ มามาก
5 สกก.อนิทรีย์สุรินทร์ จ ากดั การเกษตร  14 ส.ค.61 ดีมาก  30 เม.ย.62 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 นายนิพนธ ์เจือจาน
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.

สรุปข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์สูม่าตรฐาน ประจ าเดือนกันยายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
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22 สกก.บ้านอ าปึล จ ากดั การเกษตร  20 ก.ค.61 ดีมาก  28 ก.พ.62  23 ก.ค.62 ดีมาก นางพรรณภา หวลระลึก
23 สก.โคเนื้อคูตัน จ ากดั การเกษตร  23 ม.ิย.61 ดีมาก  31 ม.ค.62  28 ม.ิย.62 ไม่ผ่าน(1,6) นายปิยะ สังขฤทธิ/์นายสุเรนทร์ ชูตาลัด ขาดทุนสทุธิประจ าปี 56,221.80 บ.

24 สกก.ศุภนิมติรวมใจพฒันา จ ากดั การเกษตร  25 ก.ย.60 ดีเลิศ  30 เม.ย.61  26 ก.ย.61 ดี (1,6) นายปิยะ สังขฤทธิ์ ขาดทุนประจ าปี 964,154.50 บ.

25 สกก.ปราสาท จ ากดั การเกษตร  13 พ.ย.60 ดีเลิศ  30 มิ.ย.61  19 ต.ค.61 ดีเลิศ นายปิยะ สังขฤทธิ์
26 สกก.ป้องกนัชายแดนบ้านโพนทอง จ ากดั การเกษตร  19 ก.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62 นายค าภา เรืองรัมย์
27 สกก.นิคมฯ ปราสาท จ ากดั การเกษตร  17 ส.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62 นายปิยะ สังขฤทธิ์
28 สกก.โคเนื้อโกเบโคกยาง จ ากดั การเกษตร  19 พ.ย.60 ดีมาก  30 มิ.ย.61  15 ต.ค.61 ดีมาก นางพรรณภา หวลระลึก
29 สก.เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ากดั การเกษตร  25 พ.ค.61 ดีมาก  31 ม.ค.62  29 พ.ค.62 ดีมาก นายปิยะ สังขฤทธิ์
30 สกก.โคเนื้อตาเบา จ ากดั การเกษตร  17 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62 นายค าภา เรืองรัมย์
31 สก.เครดิตยูเนี่ยนเอชบีไอสุรินทร์ จ ากดั เครดิตยูเนีย่น  22 เม.ย.61 ดีเลิศ  31 ธ.ค.61  31 ม.ีค.62 ดีเลิศ นางพรรณภา  หวลระลึก
32 สกก.รุ่งเรืองพฒันา จ ากดั การเกษตร  27 ม.ิย.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  5 ก.ค.62 ดีเลิศ นางสุทธาทิพย์ พนัละบุตร
33 สกก.บัวเชด จ ากดั การเกษตร  20 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  26 ก.ค.62 ดีเลิศ น.ส.จันทิมา โสรถาวร
34 สกก.สังขะ จ ากดั การเกษตร  3 ส.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  12 ก.ค.62 ดีเลิศ น.ส.จันทิมา โสรถาวร
35 สกก.ร่วมใจบ้านดง จ ากดั การเกษตร  2 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  18 ก.ค.62 ดีมาก นางสุทธาทพิย์ พันละบตุร/นายพิทรู หวลระลึก

36 สก.เครดิตยเูนี่ยนดาราธวิาสขนาดมอญ จ ากดั เครดิตยูเนีย่น  20 เม.ย.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  23 เม.ย.62 ดีเลิศ น.ส.จันทิมา โสรถาวร/นายพทูิร หวลระลึก

37 สกก.ต าบลชุมแสง จ ากดั การเกษตร  22 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  25 ก.ค.62 ดีเลิศ น.ส.ปริศนา ฟกันวล
38 สกก.ศีขรภูม ิจ ากดั การเกษตร  20 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  11 ม.ิย.62 ดีเลิศ นายจารุวฒัน์ วยิาสิงห์
39 สก.ผู้ใช้น้ ากดุหวาย - เกาะแกว้ จ ากดั การเกษตร  10 ส.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  26 ก.ค.62 ดีเลิศ นายวริง ประดับศรี
40 สกก.ส าโรงทาบ จ ากดั การเกษตร  13 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  20 ม.ิย.62 ดีเลิศ นายจารุวฒัน์ วยิาสิงห์
41 สก.มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย จ ากดั การเกษตร  3 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  11 ก.ค.62 ดีมาก นายจารุวฒัน์ วยิาสิงห์/นางสุภาวดี  บุญแกว้

42 สกก.ไตรมติร จ ากดั การเกษตร  23 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  18 ก.ค.62 ดีมาก นายจารุวฒัน์ วยิาสิงห์/นางสุภาวดี  บุญแกว้

43 สกก.ทหารกองหนุนศรีณรงค์ จ ากดั การเกษตร  8 พ.ย.60 ดีมาก  31 พ.ค.61  19 ต.ค.61 ดีมาก นายวริง ประดับศรี
44 สก.เดินรถศีขรภูม-ิสุรินทร์ จ ากดั บริการ  11 พ.ค.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  3 พ.ค.62 ดีมาก นายวริง  ประดับศรี/นางสุภาวดี  บุญแกว้

45 สกป.ทีดิ่นชุมพลบุรี จ ากดั การเกษตร  27 ส.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62 นายชินพฒัน์ พมิพเ์พราะ
46 สก.เพือ่การผลิตบ้านขี้เหล็ก จ ากดั การเกษตร  21 ม.ีค.61 ดีเลิศ  30 พ.ย.61  18 ก.พ.62 ดีเลิศ นายชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/นายอดิศักด์ิ สุขไสว



-๔๒- 
 

 
   มติ     ให้กลุ่มฯ น าข้อมูลสหกรณ์ที่ตกมาตรฐานไปเป็นแผนส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2563 ให้ไปตรวจสอบ 
กรณี สหกรณ์บ้านดง จ ากัด ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้รายงานผลภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 
   กรณีที่ไม่สามารถผลักดันให้ดีขึ้นจากปีที่แล้วให้รายงานข้อที่ติดขัดไม่สามารถผลักดันได้ รายงาน
สหกรณ์จังหวัด ทราบภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2562  
   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องมีข้อมูลสหกรณ์ทุกสหกรณ์ โดยสหกรณ์ตกมาตรฐานข้อ
ใด ผู้อ านวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ต้องรู้ข้อมูลทุกสหกรณ์ 
   ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทุกกลุ่ม ร่วมกับ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ไปตรวจสอบข้อมูลที่
สหกรณ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานถูกต้องหรือไม่ ตกข้อใด เพราะเหตุใด ให้รายงาน สหกรณ์จังหวัดทราบ ภายใน 7 
สิงหาคม 2562  
   ที่ไม่ผ่านมาตรฐานปี 2562 จะต้องน าไปก าหนดในแผนปี 2563 มีกิจกรรมอะไรที่จะต้องไป
ด าเนินการร่วมกับสหกรณ์ จึงจะท าให้ผ่านมาตรฐาน ที่ประชุมรับทราบ 
   

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

 1. สหกรณร์ักษาระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผน 58 แหง่ (ระดับดีเลศิ และดีมาก) (ผลรักษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 41 แหง่ ไม่ผ่านมาตรฐาน 5 แหง่ ยงัไม่ประชุมใหญ ่12 แหง่)
ที่ สหกรณ์ ประเภท ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

วันประชุมใหญ่ ระดับมาตรฐาน ปีบัญชี วันประชุมใหญ่ ระดับมาตรฐาน

ปี 2562

ส านักงานสหกรณจ์งัหวัดสรุินทร์
สรุปข้อมูลการพัฒนาสหกรณส์ูม่าตรฐาน ประจ าเดือนกันยายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
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41 สก.มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย จ ากดั การเกษตร  3 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  11 ก.ค.62 ดีมาก นายจารุวฒัน์ วยิาสิงห์/นางสุภาวดี  บุญแกว้

42 สกก.ไตรมติร จ ากดั การเกษตร  23 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  18 ก.ค.62 ดีมาก นายจารุวฒัน์ วยิาสิงห์/นางสุภาวดี  บุญแกว้

43 สกก.ทหารกองหนุนศรีณรงค์ จ ากดั การเกษตร  8 พ.ย.60 ดีมาก  31 พ.ค.61  19 ต.ค.61 ดีมาก นายวริง ประดับศรี
44 สก.เดินรถศีขรภูม-ิสุรินทร์ จ ากดั บริการ  11 พ.ค.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  3 พ.ค.62 ดีมาก นายวริง  ประดับศรี/นางสุภาวดี  บุญแกว้

45 สกป.ทีดิ่นชุมพลบุรี จ ากดั การเกษตร  27 ส.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62 นายชินพฒัน์ พมิพเ์พราะ
46 สก.เพือ่การผลิตบ้านขี้เหล็ก จ ากดั การเกษตร  21 ม.ีค.61 ดีเลิศ  30 พ.ย.61  18 ก.พ.62 ดีเลิศ นายชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/นายอดิศักด์ิ สุขไสว

47 สกก.ชุมพลบุรี จ ากดั การเกษตร  24 ส.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62 นายชินพฒัน์ พมิพเ์พราะ
48 สก.โคเนื้อชุมพลบุรี จ ากดั การเกษตร  17 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  23 ก.ค.62 ดีมาก นายชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/นายอดิศักด์ิ สุขไสว

49 สก.เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค์ จ ากดั เครดิตยูเนีย่น  12 พ.ค.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  10เม.ย.62 ดีมาก นายชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/นายอดิศักด์ิ สุขไสว

50 สกก.สนม จ ากดั การเกษตร  20 ก.ค.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  19 ก.ค.62 ดีเลิศ นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ
51 สกป.ทีดิ่นท่าตูมหนึ่ง จ ากดั การเกษตร  28 ม.ิย.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62  28 ม.ิย.62 ดีเลิศ น.ส.นรินทร์ ค าเมลี
52 สกก.รัตนบุรี จ ากดั การเกษตร  29 ม.ิย.61 ดีเลิศ  31 มี.ค.62 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ
53 สกก.ท่าตูม จ ากดั การเกษตร  26 ก.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ
54 สกก.สตรีท่าตูม จ ากดั การเกษตร  24 พ.ค.61 ดีมาก  31 ธ.ค.61  29 พ.ค.62 ดีเลิศ น.ส.นรินทร์ ค าเมลี
55 สก.โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสวา่ง จ ากดั การเกษตร  15 ก.พ.61 ดีมาก  30 ก.ย.61  7 ก.พ.62 ดีมาก นายกติติศักด์ิ ไชตกติติ/น.ส.เสาวลักษณ์ สุขชัย

56 สกก.ดอนแรด จ ากดั การเกษตร  12 ม.ิย.61 ดีมาก  31 ม.ค.62  24 ม.ิย.62 ดีมาก น.ส.นรินทร์ ค าเมลี/น.ส.เสาวลักษณ์ สุขชัย

57 สก.โคเนื้อหนองเมธ ีจ ากดั การเกษตร  4 ก.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62  5 ก.ค.62 ดีมาก น.ส.นรินทร์ ค าเมลี/นางอษุณิภา อกอุน่

58 สก.กองทุนสวนยางท่าตูม จ ากดั การเกษตร  11 ส.ค.61 ดีมาก  31 มี.ค.62 น.ส.นรินทร์ ค าเมลี/นางอษุณิภา อกอุน่
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  สหกรณ์ที่มีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 6 แห่ง รวบรวมส่งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  

  แจ้งกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ส าหรับสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 จ านวน 8 
แห่ง ดังนี้ สกก.พัฒนาสุรินทร์ จ ากัด, สก.โคเนื้อสุรินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด, สก.โคเนื้อสุรินทร์วากิวหนองบัวบาน 
จ ากัด,  สอ.ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากัด, สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด, สอ.ตชด.21 จ ากัด,      สอ. ข้าราชท้องถิ่น
สุรินทร์ จ ากัด และสอ.พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ จ ากัด ให้สหกรณ์ส่งทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นสหกรณ์ ภายใน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรวบรวมส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
 
   มติ  กลุ่มฯ ไดจ้ัดท าเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมรับทราบ 

  4.4.3 เร่ือง  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเสนอเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2562/2563 
   ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขาอาชีพ/ประเภทที่ก าหนด เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็น
แบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญก าลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ก าหนดหลักเกณฑ์กลางในการคัดเลือก
ส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ 
   โดยให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือ
เสนอเข้ารับการคัดเลือกโดยอย่างน้อยเป็นสหกรณ์ในภาคการเกษตร จ านวน 2 แห่ง สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
จ านวน 2 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 2 แห่ง 

  เป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสู่ดีเด่นปี 2562/2563 
   

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์ ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วันสิ้นปทีางบญัช ี
1 สกป.ที่ดนิเมืองสรุินทร์ จ ากดั 

สอ.อนามัยสุรนิทร์ จ ากัด 
สค.คอโค จ ากัด 

31 มี.ค.ของทกุปี 
30 พ.ย.ของทกุปี 
31 ธ.ค.ของทกุปี 

2 สกก.บ้านอ าปึล จ ากดั 
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตาเบา 

ทุกสิน้เดอืน ก.พ.ของทกุปี 
31 ธ.ค.ของทกุปี 

3 สกก.บัวเชด จ ากดั 
ก.ท านาโนนสง่า 

31 มี.ค.ของทกุปี 
31 พ.ค.ของทุกปี 

4 สกก.ส าโรงทาบ จ ากัด 
ก.ท านายาง 

31 มี.ค.ของทกุปี 
31 มี.ค.ของทกุปี 

5 สกก.ชุมพลบุรี จ ากดั 
สกป.ที่ดนิชุมพลบุรี จ ากัด 

31 มี.ค.ของทกุปี 
31 มี.ค.ของทกุปี 

6 สกก.รัตนบุรี จ ากัด 
สกก.สนม จ ากัด 

31 มี.ค.ของทกุปี 
31 มี.ค.ของทกุปี 

 เกณฑ์การตัดสินที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดไว้ 5 หมวด เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

   หมวดที่ 1 ความคิดริเริ่ม       100 คะแนน 
 หมวดที่ 2 ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน  350 คะแนน 
 หมวดที่ 3 บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน  250 คะแนน 
 หมวดที่ 4 ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน  150 คะแนน 
 หมวดที่ 5 การท ากิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์   150 คะแนน 
 และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละระดับจังหวัดจะใช้วิธีการให้คะแนนเพ่ือ
จัดล าดับคะแนน โดยคัดเลือกสหกรณ์แต่ละประเภทการคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่
ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน ดังนี้ 
  สหกรณ์คะแนนรวมทั้ง 5 หมวด จะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนแต่ละหมวดจะต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 กลุ่มเกษตรกร คะแนนรวมทั้ง 5 หมวด จะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และคะแนนแต่ละหมวดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งค าแนะน าการปฏิบัติงานการด าเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 
2562/2563 ตามหนังสือที่ สร 0010/2087 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพ่ือให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ใช้ในการ
แนะน าส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเปูาหมาย พร้อมทั้งจัดท าเอกสารและข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณา
คัดเลือกฯ ส่งให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เพ่ือเสนอคณะกรรมการระดับ
จังหวัดพิจารณาต่อไป 

 
   มติ   เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ประธานฯ มอบ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริม
สหกรณ์ ท าแผนร่วมกัน โดยเข้าไปแนะน าสหกรณ์จัดท าเอกสารตามหลักเกณฑ์คัดเลือก ให้ส่งแผน ภายในวันที่ 8 
สิงหาคม 2562 ที่ประชุมรับทราบ 

  4.4.4 เร่ือง  ข้อมูลสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่จัดส่งงบดุล งบก าไรขาดทุนและงบประกอบ
ต่างๆ รวมทัง้รายละเอียดประกอบงบการเงินฯ ใหผู้้สอบบัญชีเพ่ือเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี  
 สหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ทีจ่ะต้องปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน (ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 107 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 
 
 

สรุปการปิดบัญชี จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 
ภายใน 30 วัน 76 35 
31-180 วัน 16 0 
เกิน 6 เดือน 9 2 
ยังไม่ถึงก าหนด 1 0 
เลิก 5 1 

รวม 107 38 
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ป ี2561 ป ี2562
ประเภท อ าเภอ สถานะ ครบ30วัน ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ตค.61 6 ตค.60 2 ตค.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/938 ลว. 25 ตค.61

2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ตค.61 9 ตค.60 19 ตค.61 วชัรินทร์ มามาก สอ.รพ.สร.30/2562 ลว. 19 ตค.61

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 21 จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ตค.61 19 ตค.60 4 ตค.61 วชัรินทร์ มามาก ไมม่เีอกสารแนบ

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิน่สุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ตค.61 18 ตค.60 3 ตค.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/938 ลว. 25 ตค.61

5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์  จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ตค.61 20 ตค.60 8 ตค.61 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/938 ลว. 25 ตค.61

6 สหกรณ์การเกษตรพฒันาสุรินทร์ จ ากดั   30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 30 ตค.61  - 16มค.62(เกนิ30วนั) นิพนธ ์เจือจาน ไมม่เีอกสารแนบ

7 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสุรินทร์ จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ธค.61 4 ธค.60 5 ธค.61 วชัรินทร์ มามาก ท่ี สอ.อสร. 20/2562 ลว. 2 มค.62

8 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 ธค.61 3 ธค.60 3 ธค.61 วชัรินทร์ มามาก ท่ี สอ.คส. 5/2562 ลว. 3 ธค.61

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 17 มค.61 21 มค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สอ.รพช.สร.79/2562 ลว.21มค.62

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 13 มค.61 12 มค.62 วชัรินทร์ มามาก ไมม่เีอกสารแนบ

11 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 23กพ.61(เกนิ30วนั)  - วชัรินทร์ มามาก/เพชรพิรา สาระติ ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30วนั

12 สหกรณ์บริการเดินรถสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 16 มค.61 14 มค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สบ.3/2562  ลว.14 มค.62

13 สหกรณ์เคหสถานมัน่คงบริการหมอกวนสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 28กพ.61(เกนิ30วนั) 28 มค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ ท่ี สก.3/62 ลว.28 มค.62

14 สหกรณ์บริการบ้านมัน่คงสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 30 มค.61 28 มค.62 นพินธ ์เจือจาน สก.บมส. 31/2562 ลว. 28 มค.62

15 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 30 มค.61 24 มค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สค.031/2562 ลว. 24 มค.62

16 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโสน จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62  -  26 เม.ย. 62 นพินธ ์เจือจาน ปิดบัญชีได้ท้ังหมด 4 ปี

17 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 30 มค.61 30 มค.62 นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ สร0010.6/120 ลว. 31 มค.62

18 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพฒันา จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ เลิก 30 มค.62  -  - จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 27 ธค.61

19 ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี ร้านค้า เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 2 มคี.62 15 กพ.61 28 กพ.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/219 ลว.4 มคี.62

รายงานผลการปดิบญัชี 30 วัน ประจ าป ี 2562 (ข้อมูล ณ วันที ่26 มิถุนายน 2562)

วันทีส่ง่งบให้ 

สนง.ตรวจฯ

ชื่อสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี วันทีส่ง่งบให้ 

สนง.ตรวจฯ

ที่

20 สหกรณ์การเกษตรผู้เล้ียงโคเนื้อ ต .ส าโรง จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 2 มคี.62 19 เมย.61 21 กพ.62 จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ สร 0010.6/197 ลว.22 กพ.62

21 สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมอืงช้าง จ ากดั  ทุกส้ินเดือนก.พ.ของทุกปกีารเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 30 มคี.62  -  - นิพนธ ์เจือจาน ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30ว วนั

22 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30เมย.62 24 เมย.61 22 เมย.62 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/430 ลว. 25 เมย.62

23 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเมอืงสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30เมย.62 4 เมย.61 22 เมย.62 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/419 ลว. 23 เมย.62

24 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30เมย.62 20 เมย.61 24 เมย.62 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/430 ลว. 25 เมย.62

25 สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ล าดวน ด าเนินการ 30เมย.62 30 เมย.61 30 เมย.62 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/459 ลว. 2 พค.62

26 สหกรณ์ผลิตข้าวคุณภาพอนิทรีย์ตระแสง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30เมย62. 1พค.61(เกนิ30วนั 30 เมย.62 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/459 ลว. 2 พค.62

27 สหกรณ์การเกษตรวนั วนั วนั จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30เมย.62 30 เมย.61 6มยิ.62(เกนิ30วนั) นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/592 ลว. 24 มยิ.62

28 สหกรณ์ประมงจังหวดัสุรินทร์  จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี ประมง เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30เมย.62  - 23พค.62(เกนิ30วนั) จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ ไมม่เีอกสารแนบ

29 สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 30เมย.62  -  - นิพนธ ์เจือจาน ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30 วนั

30 สหกรณ์การเกษตรพฒันานาเสือก จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 30พค.62  -  - จิราภร บรูณ์เจริญ ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30 วนั

31 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์สุรินทร์ จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30พค.62 23 พค.61 21 พค.62 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/511 ลว. 23 พค.62

32 สหกรณ์ผู้เล้ียงโค-กระบือจังหวดัสุรินทร์ จ ากดั  31 พ.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ เลิก 30 มยิ.62  - นพินธ ์เจือจาน ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 7 มคี.62

33 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอดุมศึกษา จังหวดัสุรินทร์ จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 กค.62 31กค.61(เกนิ30วนั) 25 กค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ

34 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอือ้อาทรสุรินทร์ 49 จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 กค.62 11กย.61(เกนิ30วนั) นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ

35 กลุ่มเกษตรกรท านาแกใหญ่  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี ท านา เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มคี.62 19 มคี.61 6 มคี.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สร 0010.6/256 ลว.13 มคี.62

36 กลุ่มเกษตรกรท านาเพีย้ราม  31 พ.ค.ของทุกปี ท านา เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มยิ.62 27 เมย.61 28 ม.ิย. 62 วชัรินทร์ มามาก/เพชรพิรา สาระติ สร0010.6/698 ลว. 23 กค.62

37 กลุ่มเกษตรกรท านาคอโค  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 เมย.62 30 เมย.61 19 เมย.62 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/419 ลว. 23 เมย.62

38 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวน์าบัว  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 เมย.62  - 22 เมย.62 วชัรินทร์ มามาก/เพชรพิรา สาระติ สร0010.6/409 ลว. 23 เมย.62

39 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวท่์าสวา่ง  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ เมอืงสุรินทร์ หยุด 30 เมย.62  -  - จิราภร บรูณ์เจริญ ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30 วนั

40 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา นาดี เพีย้ราม ท่าสวา่ง  30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 28 พค.61 30 พค.62 นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ สร0010.6/553 ลว. 12 มยิ.62

41 กลุ่มเกษตรกรปลูกผักอนิทรีย์ท่าสวา่ง  31 พ.ค.ของทุกปี ท าสวน เมอืงสุรินทร์ เลิก 30 มยิ.62  - นพินธ ์เจือจาน ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่วนัที่ 29 ตค.61

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์2

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานเอชบีไอสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน ปราสาท ด าเนินการ 30 มค.62 15 มค.61 22 มค.62 พรรณภา หวลระลึก 061/2562 ลว. 22 มค.62

2 สหกรณ์พฒันาปศุสัตวอ์สีานใต้ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท เลิก 30 มค.62  -  -                    /สุเรนทร์ ชูตาลัด ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 17 มค.62

3 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 2 มคี.62 15มคี.61(เกนิ30วนั) 28 กพ.62 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/147 ลว. 2 มคี.62

4 สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 2 มคี.62 21 กพ.61 26เมย.62(เกนิ30วนั) ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด สกก.6/2562 ลว. 26 เมย.62

5 สหกรณ์การเกษตรบ้านอ าปึล  จ ากดั  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 มคี.62 28 มคี.61 19 มคี.62 พรรณภา หวลระลึก สกก.8/2562 ลว. 19 มคี.62

6 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาปราสาท จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 เมย.62 20 เมย.61 30 เมย.62 ค าภา เรืองรัมย์ ไมม่เีอกสารแนบ

7 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 เมย.62 19 เมย.61 19 เมย.62 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/246 ลว. 1 พค.62



-๔๖- 
 

 
 

8 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 30 เมย.62 28มยิ.61(เกนิ30วนั) 31พค.62(เกนิ30วนั) ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/320 ลว. 6 มยิ.62

9 สหกรณ์การเกษตรปูองกนัชายแดนบ้านโพนทอง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 30 เมย.62 30 เมย.61 29 เมย.62 ค าภา เรืองรัมย์ สร0010.7/244 ลว. 29 เมย.62

10 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 30 เมย.62 26 เมย.61 29 เมย.62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด สกก.59/2562 ลว. 29 เมย.62

11 สหกรณ์โคเนื้อและข้าวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร พนมดงรัก ด าเนินการ 30 เมย.62  - 30 เมย.62 พรรณภา หวลระลึก สร0010.7/246 ลว. 1 พค.62

12 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การผลิตและการตลาดสุรินทร์ จก .  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 30 เมย.62 26 เมย.61 9 เมย.62 พรรณภา หวลระลึก 5/2562 ลว. 9 เมย.62

13 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อตาเบา จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 เมย.62 30 เมย.61 30 เมย.62 ค าภา เรืองรัมย์ สร0010.7/249 ลว. 2 พค.62

14 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมติรวมใจพฒันา จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 พค.62 30 พค.61 30 พค.62 ปยิะ สังขฤทธิ์ สกก.ศภน.14/2562 ลว. 30 พค.62

15 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินอ าเภอปราสาท จ ากดั (จด4ม.ค.60)  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 พค.62 22มยิ.61(เกนิ30วนั) 30 พค.62 ค าภา เรืองรัมย์ ท่ี 12/2562 ลว. 30 พค.62

16 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิปราสาท จ ากดั  31 พ.ค.ของทกุปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 มยิ.62 27 มยิ.61 10 มยิ.62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด ท่ี 6/2562 ลว. 10 มยิ.62

17 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 กค.62 25 กค.61 22 ก.ค. 62 ปยิะ สังขฤทธิ์

18 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อโกเบโคกยาง จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 กค.62 25 กค.61 8 ก.ค. 62 พรรณภา หวลระลึก สร0010.7/412 ลว 9 ก.ค.62

19 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์าเบา  31 ธ.ค.ของทกุปี เล้ียงสัตว์ ปราสาท ด าเนินการ 30 มค.62 11 มค.61 7 มค.62 พรรณภา หวลระลึก 5/2562 ลว. 7 มค.62

20 กลุ่มเกษตรกรท านาตาเบา  31 ม.ีค.ของทกุปี ท านา ปราสาท ด าเนินการ 30 เมย.62 25 เมย.61 30 เมย.62 ค าภา เรืองรัมย์ สร0010.7/249 ลว. 2 พค.62

21 กลุ่มเกษตรกรท านาสมดุ  31 ม.ีค.ของทกุปี ท านา ปราสาท ด าเนินการ 30 เมย.62 20 เมย.61 9 เมย.62 ค าภา เรืองรัมย์ สร0010.7/234 ลว. 25 เมย.62

22 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านอ าปึล 30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน พนมดงรัก ด าเนินการ 30 พค.62 30 พค.61 23 พค.62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด 13/2562 ลว. 23 พค.62

23 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลแนงมดุ 30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน กาบเชิง ด าเนินการ 30 พค.62 5มยิ.61(เกนิ30วนั) 23 พค.62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด สร0010.7/320 ลว. 6 มยิ.62

24 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลกาบเชิง 31 พค. ของทุกปี ท าสวน กาบเชิง ด าเนินการ 30 มยิ.62  - 13 มยิ.62 พรรณภา หวลระลึก ท่ี 1/2562 ลว. 13 มยิ.62

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์3

1 สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด เลิก 30 มค.62  -  - จันทมิา โสรถาวร ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 26 ธค.61

2 สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด ด าเนินการ 30 มค.62  - 15กพ.62(เกนิ30วนั) จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก สก.8/2562 ลว. 15 กพ.62

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธวิาสขนาดมอญ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน สังขะ ด าเนินการ 30 มค.62 29 มค.61 24 มค.62 จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก ไมม่เีอกสารแนบ

4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน สังขะ ด าเนินการ 30 มค.62  -  - สุทธาทพิย์ พันละบตุร ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30วนั

5 สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 30 เมย.62 23 เมย.61 26 เมย.62 จันทมิา โสรถาวร ไมม่เีอกสารแนบ

6 สหกรณ์การเกษตรรุ่งเรืองพฒันา จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 30 เมย.62 26 เมย.61 22 เมย.62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร ไมม่เีอกสารแนบ

7 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจบ้านดง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 30 เมย.62 26 เมย.61 22 เมย.62 พิทรู หวลระลึก ไมม่เีอกสารแนบ

8 สหกรณ์การเกษตรหมูบ่้านทับทิมสยาม 04 จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 30 เมย.62 6มยิ.61(เกนิ30วนั) 26 เมย.62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร ไมม่เีอกสารแนบ

9 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด ด าเนินการ 30 เมย.62 25 เมย.61 30 เมย.62 จันทมิา โสรถาวร สร0010.8/160 ลว. 1 พค.62

10 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร สังขะ หยุด 30 พค.62  - 27 พค.62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร สร0010.8/194 ลว. 28 พค.62

11 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกปืด  31 มี.ค.ของทกุปี ท านา สังขะ ด าเนินการ 30 เมย.62  - 29 เมย.62 พิทรู หวลระลึก สร0010.8/158 ลว. 30 เมย.62

12 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์าวงั  31 มี.ค.ของทกุปี เล้ียงสัตว์ บัวเชด หยุด 30 เมย.62  -  - จันทมิา โสรถาวร ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30วนั

13 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลส าเภาลูน  30 เมย.ของทกุปี ท าสวน บัวเชด ด าเนินการ 30 พค.62 30 พค.61 7 พค.62 จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก 4/2562 ลว. 7 พค.62

14 กลุ่มเกษตรกรท านาโนนสง่า (เปล่ียนเป็น31พค.)  31 พ.ค.ของทกุปี ท านา สังขะ ด าเนินการ 30 มยิ.62 30 เมย.61 21 ม.ิย. 62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์4

1 สหกรณ์เดินรถศีขรภูม ิ- สุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ ศีขรภูมิ ด าเนินการ 30 มค.62 25 มค.61 29 มค.62 วริง ประดับศรี /สุภาวดี บญุแก้ว สก.1/2562 ลว. 29 มค.62

2 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียนเขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 30 มค.62 15 มค.61 20กพ.62 (เกนิ30วนั) จารุวฒัน ์วยิาสิงห์ สค.8/2562 ลว.20 กพ.62

3 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูม ิจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 30 เมย.62 9 เมย.61 3 เมย.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห์ สก.ศ.010/2562 ลว. 3 เมย.62

4 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ากดุหวาย-เกาะแกว้ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 30 เมย.62 18 เมย.61 29 เมย.62 วริง ประดับศรี สผน.12/2562 ลว. 29 เมย.62

5 สหกรณ์มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 30 เมย.62 25 เมย.61 30 เมย.62 จารุวตัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว สก.8/2562 ลว. 30 เมย.62

6 สหกรณ์สตรีเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 30 เมย.62 20กค.61(เกนิ30วนั) 25มยิ.62(เกนิ30วนั) วริง ประดับศรี สก.28/2562 ลว. 25 มยิ.62

7 สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 30 เมย.62 8พค.61(เกนิ30วนั)  13 พ.ค. 62 วริง ประดับศรี ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30 วนั

8 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ส าโรงทาบ ด าเนินการ 30 เมย.62 9 เมย.61 30 เมย.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห์ ไมม่เีอกสารแนบ

9 สหกรณ์การเกษตรจอมพระ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 30 เมย.62 15พค.61(เกนิ30วนั) 26 เมย.62 ปริศนา ฟักนวล สกก.130/2562 ลว. 26 เมย.62

10 สหกรณ์การเกษตรต าบลชุมแสง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 30 เมย.62 23 เมย.61 5 เมย.62 ปริศนา ฟักนวล 3/2562 ลว. 5 เมย.62

11 สหกรณ์การเกษตรไตรมติร จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 30 เมย.62 26 เมย.61 25 เมย.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว สกก.11/2562 ลว. 25 เมย.62

12 สหกรณ์อาเชียนเพื่อเกษตรกร จ ากดั (จด 9 ม.ีค.60)  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 30 เมย.62 30 เมย.61 10มยิ.62(เกนิ30วนั) วริง ประดับศรี สก.1/2561 ลว. 10 มยิ.62

13 สหกรณ์ผู้ผลิตพชือาหารสัตวแ์ละพลังงานสุรินทร์ จก.(จด16มคี60)  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ หยุด 30 เมย.62  -  - ปริศนา ฟักนวล ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30 วนั

14 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินศีขรภูม ิจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ หยุด 30 เมย.62  -  - ปริศนา ฟักนวล ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30 วนั

15 สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จ ากดั  31 พค.ของทุกปี การเกษตร ศรีณรงค์ ด าเนินการ 30 มยิ.62 14สค.61(เกนิ30วนั) วริง ประดับศรี

16 สหกรณ์การเกษตรเมอืงลีงโมเดล จ ากดั (จด 9 ม.ีค.60)  30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 30 กค.62 26 กค.61 30 กค.62 ปริศนา ฟักนวล

17 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์ช่างปี่ศรีสมบูรณ์ จก.(จด16มคี60)  30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 30 กค.62 26 กค.61 19 ก.ค. 62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว ไมม่เีอกสารแนบ

18 สหกรณ์การเกษตรประดู่สะโนพฒันา จ ากดั(จด28กพ.62) ทุกส้ินเดือน กพ . การเกษตร ส าโรงทาบ ยังไมเ่ร่ิมด าเนนิ 30 มคี.62 ต้ังใหม่ จารุวฒัน ์วยิาสิงห์

19 กลุ่มเกษตรกรท านายาง  31 มี.ค.ของทกุปี ท านา ศีขรภูมิ ด าเนินการ 30 เมย.62 25 เมย.61 30 เมย.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว ก.5/2562 ลว. 30 เมย.62

20 กลุ่มเกษตรกรท านาหมืน่ศรี  31 มี.ค.ของทกุปี ท านา ส าโรงทาบ ด าเนินการ 30 เมย.62 9 เมย.61 5 เมย.62 ปริศนา ฟักนวล 1/2562 ลว. 5 เมย.62

21 กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลส าโรงทาบ  31 มี.ค.ของทกุปี ท านา ส าโรงทาบ ด าเนินการ 30 เมย.62 25 เมย.61 26 เมย.62 วริง ประดับศรี /สุภาวดี บญุแก้ว ก.3/2562 ลว. 26 เมย.62

22 กลุ่มเกษตรกรท านาศรีสุข  31 มี.ค.ของทกุปี ท านา ส าโรงทาบ ด าเนินการ 30 เมย.62 25 เมย.61 19 เมย.62 วริง ประดับศรี /สุภาวดี บญุแก้ว 1/2562 ลว. 19 เมย.62

23 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์ าโรงทาบ  31 มี.ค.ของทกุปี เล้ียงสัตว์ ส าโรงทาบ ด าเนินการ 30 เมย.62 9 เมย.61 11 เมย.62 ปริศนา ฟักนวล 1/2562 ลว. 11 เมย.62

24 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวก์ระออม  31 มี.ค.ของทกุปี เล้ียงสัตว์ ส าโรงทาบ ด าเนินการ 30 เมย.62 25 เมย.61 26 เมย.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว ก.5/2562 ลว. 26 เมย.62

25 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวบ์้านจังเกา  31 มี.ค.ของทกุปี เล้ียงสัตว์ ส าโรงทาบ ด าเนินการ 30 เมย.62 4 เมย.61 19 เมย.62 ปริศนา ฟักนวล 1/2562 ลว. 19 เมย.62

26 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านน้อย 30 เม.ย.ของทกุปี ท าสวน ศรีณรงค์ ด าเนินการ 30 พค.62 30 พค.61 29 พค.62 วริง ประดับศรี ก.1/2562 ลว.29พค.62

27 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบลบึง  31 พ.ค.ของทกุปี ท านา เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 30 มยิ.62 12 มยิ.61 10 มยิ.62 ปริศนา ฟักนวล 06/2562 ลว. 10 มยิ.62



-๔๗- 
 

 
       มติ   สหกรณ์ท้ังสิ้น 107 แห่ง  หยุด 11 แห่ง/ เลกิ 5 แห่ง (คงเหลือ 91 แห่ง) สถานะด าเนินงาน   
   กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง หยุด 1 แห่ง (คงเหลือ 37 แห่ง)  สถานะด าเนินงาน  
   รายงานเป็นปัจจุบันแล้ว ที่ประชุมรับทราบ 
 
  4.4.5 เร่ือง  ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน 150 วัน นับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
(ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) แผนทั้งปีสหกรณ์ 107 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กรกฎาคม 2562 

สรุปการประชุมใหญ่ จ านวน สหกรณ์ จ านวน กลุ่มเกษตรกร 
ภายใน 150 วัน 73 15 
เกิน 150 วัน 2 0 
เกิน 6 เดือน 5 0 
ยังไม่ถึงก าหนด 22 22 
เลิก 5 1 

รวม 107 38 

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์5

1 สหกรณ์เพื่อการผลิตบ้านขี้เหล็ก จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 30 ธค.61 1 ธค.60 1 ธค.61 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว สร 0010.10/363 ลว. 12 ธค.61

2 สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 30 มค.62  -  - ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30 วนั

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน ชุมพลบุรี ด าเนินการ 30 มค.62 19 มค.61 21 มค.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว ไมม่เีอกสารแนบ

4 สหกรณ์โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 30 เมย.62  -  - ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30 วนั

5 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 30 เมย.62 30 เมย.61 30 เมย.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ ไมม่เีอกสารแนบ

6 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 30 เมย.62 30 เมย.61  - ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30 วนั

7 สหกรณ์โคเนื้อสร้างอาชีพและเกษตรอนิทรีย์ ต าบลหนองเรือ จก.  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 30 เมย.62 30 เมย.61 29พค.62(เกนิ30วนั) ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว สคตร.127/2562 ลว.29พค.62

8 สหกรณ์โคเนื้อชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 30 เมย.62 17มยิ.61(เกนิ30วนั) 25 เมย.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว สร0010.10/152 ลว. 1 พค.62

9 กลุ่มเกษตรกรท านาโพนมว่ง - มว่งสวรรค์  30 เม.ย.ของทกุปี ท านา ชุมพลบุรี ด าเนินการ 30 พค.62 30 พค.61 28 พค.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว ก.6/2562 ลว 28 พค.62

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์6

1 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสวา่ง จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 30 ตค.61 16 ตค.60 18 ตค.61 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/เสาวลักษ์ สุขชัย สร0010.11/653 ลว.22 ตค.61

2 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิหนองบัวบาน จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี หยุด 30 ตค.61  - 30 ตค.61 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร0010.11/658 ลว. 30 ตค.61

3 สหกรณ์กา้วหน้าพฒันาเกษตรท่าตูม จ ากดั  30 พ.ย.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 30 ธค.61 27 ธค.60 28 ธค.61 นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา ค าเมลี สร0010.11/799 ลว. 28 ธค.61

4 สหกรณ์การเกษตรสตรีท่าตูม จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 30 มค.62 29 มค.61 29 มค.62 นรินทร์ ค าเมลี ไมม่เีอกสารแนบ

5 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 30 มค.62 30 มค.61 30 มค.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ ไมม่เีอกสารแนบ

6 สหกรณ์ช้างไทย จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ ท่าตูม ด าเนินการ 30 มค.62 24 มค.61 28 มค.62 นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา ค าเมลี สร0010.11/     ลว. 28 มค.62

7 สหกรณ์บริการเดินรถรัตนบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ รัตนบุรี ด าเนินการ 30 มค.62 18 มค.61 28 มค.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/     ลว. 28 มค.62

8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนนารายณ์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยนโนนนารายณ์ หยุด 30 มค.62 30 มค.61  - กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ ปิดบัญชีไมไ่ด้ภายใน 30 วนั

9 สหกรณ์โคเนื้อระเวยีง จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร โนนนารายณ์ เลิก 2 มคี.62  -  - นรินทร์ ค าเมลี ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 17 มค.62

10 สหกรณ์การเกษตรดอนแรด จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 2 มคี.62 22 กพ.61 27 กพ.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/123 ลว. 27 กพ.62

11 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 30 เมย.62 9 เมย.61 10 เมย.62 นรินทร์ ค าเมลี สร0010.11/283 ลว. 23 เมย.62

12 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งกลุาท่าตูมสอง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 30 เมย.62 23 เมย.61 23 เมย.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร0010.11/283 ลว. 23 เมย.62

13 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 30 เมย.62 30 เมย.61 29พค.62(เกนิ30วนั) กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ ไมม่เีอกสารแนบ

14 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายตะลุง  จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 30 เมย.62 27 เมย.61 10มยิ.62(เกนิ30วนั) นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น สร0010.11/406 ลว. 10 มยิ.62

15 สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์บัวโคก จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 30 เมย.62 27ธค.61(เกนิ30วนั) 19 เมย.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร0010.11/283 ลว. 23 เมย.62

16 สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สนม ด าเนินการ 30 เมย.62 10 เมย.61 19 เมย.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร0010.11/285 ลว. 25 เมย.62

17 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 30 เมย.62 19 เมย.61 30 เมย.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ สร0010.11/300 ลว. 1 พค.62

18 สหกรณ์โคเนื้อหนองเมธ ีจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 30 เมย.62 10 เมย.61 9 เมย.62 นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น สร0010.11/255 ลว. 11 เมย.62

19 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าตูม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 30 เมย.62 27 เมย.61 18 เมย.62 นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น สร0010.11/283 ลว. 23 เมย.62

20 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์ าบลทับใหญ่ 30 ก.ย.ของทกุปี เล้ียงสัตว์ รัตนบุรี ยงัไมเ่ร่ิมด าเนินการ 30 ตค.61 8 สค.61 19 ตค.61 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น สร0010.11/652 ลว. 19 ตค.61

21 กลุ่มเกษตรกรท านาสนม  31 มี.ค.ของทกุปี ท านา สนม ด าเนินการ 30 เมย.62 30 เมย.61 26 เมย.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/293 ลว. 30 เมย.62

22 กลุ่มเกษตรกรท านาเมอืงแก  31 มี.ค.ของทกุปี ท านา ท่าตูม ด าเนินการ 30 เมย.62 10 เมย.61 9 เมย.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น สร0010.11/255 ลว. 11 เมย.62

23 กลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งกลุา  31 มี.ค.ของทกุปี ท านา ท่าตูม ด าเนินการ 30 เมย.62 27 เมย.61 23 เมย.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น สร0010.11/283 ลว. 23 เมย.62

24 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองอยีอ  31 มี.ค.ของทกุปี ท านา สนม ด าเนินการ 30 เมย.62 18 เมย.61 24 เมย.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/285 ลว. 25 เมย.62

25 กลุ่มเกษตรกรท านาอนิทรีย์กดุมะโน  30 เม.ย.ของทกุปี ท านา ท่าตูม ด าเนินการ 30 พค.62 9 พค.61 13 พค.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น สร0010.11/335 ลว. 15 พค.62

26 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลค าผง 30 เม.ย.ของทกุปี ท าสวน โนนนารายณ์ ด าเนินการ 30 พค.62 3 พค.61 17 พค.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/361 ลว. 23 พค.62

27 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลเบิด 30 เม.ย.ของทกุปี ท าสวน รัตนบุรี ยงัไมเ่ร่ิมด าเนินการ 30 พค.62 ต้ังใหม่ 7 พค.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น ก.6/2562 ลว. 7 พค.62

28 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านนาดี  31 พ.ค.ของทกุปี ท าสวน สนม ด าเนินการ 30 มยิ.62 5 มยิ.61 18 มยิ.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/445 ลว. 25 มยิ.62

29 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราต าบลหนองระฆัง  31พ.ค.ของทกุปี ท าสวน สนม ด าเนินการ 30 มยิ.62 25 มยิ.61 10 มยิ.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/445 ลว. 25 มยิ.62

30 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์นม  30 มิ.ย.ของทกุปี เล้ียงสัตว์ สนม ด าเนินการ 30 กค.62 26 กค.61 30 กค.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย



-๔๘- 
 

 

 

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

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1

1 สหกรณ์การเกษตรพฒันานาเสือก จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 27 กย.61  -  - จิราภร บูรณ์เจริญ ปชญ.ไมไ่ด้ภายใน150วนั

2 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์สุรินทร์ จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กย.61 14 สค.61  - นพินธ ์เจือจาน ปชญ.ไมไ่ด้ภายใน150วนั

3 สหกรณ์ผู้เล้ียงโค-กระบือจังหวดัสุรินทร์ จ ากดั  31 พ.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ เลิก 28 ตค.61  -  - นพินธ ์เจือจาน ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 7 มคี.62

4 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอดุมศึกษา จังหวดัสุรินทร์ จ ากดั  30 ม.ิย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 พย.61 25 พย.60 24 พย.61 จิราภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/1164 ลว.28 พย.61

5 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรสุรินทร์ 49 จ ากดั  30 ม.ิย.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 พย.61 26 พย.60 25 พย.61 นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ สร0010.6/1150 ลว.26 พย.61

6 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กพ.62 8 พย.60 18 ตค.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/1008 ลว. 9 พย.61

7 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กพ.62 11 พย.60 10 พย.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/1216 ลว. 12 ธค.61

8 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กพ.62 2 พย.60 1 พย.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/995 ลว 6 พย.61

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กพ.62 24 พย.60 23 พย.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/1164 ลว.28 พย.61

10 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์  จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กพ.62 23 ธค.60 15 ธค.61 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/1265 ลว.25 ธค.61

11 สหกรณ์การเกษตรพฒันาสุรินทร์ จ ากดั   30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 27 กพ.62  - 27 กพ.62 นิพนธ ์เจือจาน (ปชญ.คร้ังที่2) สร0010.6/208 ลว. 28 กพ.62

12 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสุรินทร์ จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 29 เมย.62 24 ธค.60 22 ธค.61 วชัรินทร์ มามาก สร0010.6/1263 ลว.24 ธค.61

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

14 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 28มยิ.61(เกนิ150วนั) 22 พค.62 วชัรินทร์ มามาก/เพชรฑิรา สาระติ สร0010.6/567 ลว. 14 มยิ.62

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

16 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 9 มคี.61 5 มคี.62 จิราภร บรูณ์เจริญ ไมม่เีอกสารแนบ

17 สหกรณ์บริการเดินรถสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 3 เมย.61 27 กพ.62 จิราภร บรูณ์เจริญ สร0010.6/210 ลว. 28 กพ.62

18 สหกรณ์เคหสถานมัน่คงบริการหมอกวนสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 27 พค.61 25 พค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ ไมม่เีอกสารแนบ

19 สหกรณ์บริการบ้านมัน่คงสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 27 พค.61 26 พค.62 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/527 ลว. 30 พค.62

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

21 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโสน จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 29 พค.61 24 พค.62 นพินธ ์เจือจาน สร0010.6/527 ลว.30 พค.62

22 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 24 เมย.61 9 เมย.62 นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ สร0010.6/394 ลว. 17 เมย.62

23 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพฒันา จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ เลิก 30 พค.62  - จิราภรณ์ บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 27 ธค.61

24 สหกรณ์การเกษตรผู้เล้ียงโคเนื้อ ต.ส าโรง จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มยิ.62 25 มยิ.61 10 มยิ.62 จิราภรณ์ บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ สร0010.6/567 ลว. 14 มยิ.62

25 ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี ร้านค้า เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 30 มยิ.62 19 มยิ.61 25 มยิ.62 จิราภรณ์ บรูณ์เจริญ ไมม่เีอกสารแนบ

26 สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมอืงช้าง จ ากดั  ทุกส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 28 กค.62  - นิพนธ ์เจือจาน

27 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 20 กค.61 26 ก.ค. 62 วชัรินทร์ มามาก ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

28 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมอืงสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 27 มยิ.61 วชัรินทร์ มามาก

29 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 23 กค.61 วชัรินทร์ มามาก

30 สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ล าดวน ด าเนินการ 28 สค.62 26 กค.61 วชัรินทร์ มามาก

31 สหกรณ์ผลิตข้าวคุณภาพอนิทรีย์ตระแสง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 17 สค.61 นพินธ ์เจือจาน

32 สหกรณ์การเกษตรวนั วนั วนั จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 18 สค.61 นพินธ ์เจือจาน

33 สหกรณ์ประมงจังหวดัสุรินทร์  จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี ประมง เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62  - จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ

34 สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 28 สค.62  - นิพนธ ์เจือจาน

35 กลุ่มเกษตรกรท านาแกใหญ่  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี ท านา เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28 กค.62 25 พค.61 20 พค.62 จิราภร บรูณ์เจริญ ก.5/2562 ลว. 20 พค.62

36 กลุ่มเกษตรกรท านาคอโค  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28  สค.62 21 สค.61 นพินธ ์เจือจาน

37 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวน์าบัว  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 28  สค.62 29 พย.61 23 ก.ค. 62 วชัรินทร์ มามาก/เพชรฑิรา สาระติ สร0010.6/1211 ลว. 11 ธค.61

38 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวท์่าสวา่ง  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ เมอืงสุรินทร์ หยุด 28  สค.62  - จิราภร บรูณ์เจริญ

39 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา นาดี เพี้ยราม ท่าสวา่ง  30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 กย.62 28 พค.61 นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ

40 กลุ่มเกษตรกรปลูกผักอนิทรีย์ท่าสวา่ง  31 พ.ค.ของทุกปี ท าสวน เมอืงสุรินทร์ เลิก 27 ตค.62  - นพินธ ์เจือจาน ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่วนัที่ 29 ตค.61

41 กลุ่มเกษตรกรท านาเพี้ยราม  31 พ.ค.ของทุกปี ท านา เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 27 ตค.62 27 สค.61 วชัรินทร์ มามาก/เพชรฑิรา สาระติ

ที่ ชื่อสหกรณ์
วันสิน้ปีทาง

บัญชี

รายงานผลการประชุมใหญ ่150 วัน ประจ าป ี 2562  (ข้อมูล ณ วันที ่26 มิถุนายน 2562)

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์2

1 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมติรวมใจพฒันา จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 27 กย.61 26 กย.60 26 กย.61 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/635 ลว.10 ตค.61

2 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอ าเภอปราสาท จ ากดั (จด4ม.ค.60)  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 27 กย.61 14 กย.60 27 กย.61 ค าภา เรืองรัมย์ สร0010.7/635 ลว.10 ตค.61

3 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิปราสาท จ ากดั 31 พ.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 27 ตค.61 27 ตค.60 5 ตค.61 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด สร0010.7/635 ลว.10 ตค.61

4 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 27 พย.61 27 กย.60 19 ตค.61 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/677 ลว. 31 ตค.61

5 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อโกเบโคกยาง จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 27 พย.61 19 พย.60 15 ตค.61 พรรณภา หวลระลึก สร0010.7/639 ลว.16 ตค.61

6 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานเอชบีไอสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน ปราสาท ด าเนินการ 30 พค.62 22 เมย.61 31 มคี.62 พรรณภา หวลระลึก สร0010.7/208 ลว.9 เมย.62

7 สหกรณ์พฒันาปศุสัตวอ์สีานใต้ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท เลิก 30 พค.62  -  -                    /สุเรนทร์ ชูตาลัด ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 17 มค.62

8 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 30 มยิ.62 25 พค.61 29 พค.62 ปยิะ สังขฤทธิ์ สร0010.7/313 ลว. 5 มยิ.62

9 สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 30 มยิ.62 23 มยิ.61 28 มยิ.62 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด ไมม่เีอกสารแนบ

10 สหกรณ์การเกษตรบ้านอ าปึล  จ ากดั  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 28 กค.62 20 กค.61 23 ก.ค. 62 พรรณภา หวลระลึก ยังไมส่่งเอกสารรายงาน



-๔๙- 
 

 

 

 

 

11 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาปราสาท จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 28 สค.62 13 กค.61 ค าภา เรืองรัมย์

12 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 28 สค.62 17 สค.61 ปยิะ สังขฤทธิ์

13 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 28 สค.62 27 สค.61 ปยิะ สังขฤทธิ์

14 สหกรณ์การเกษตรปูองกนัชายแดนบ้านโพนทอง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 28 สค.62 19 กค.61 ค าภา เรืองรัมย์

15 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 28 สค.62 23 สค.61 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด

16 สหกรณ์โคเนื้อและข้าวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร พนมดงรัก ด าเนินการ 28 สค.62 25 สค.61 พรรณภา หวลระลึก

17 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและการตลาดสุรินทร์ จก.  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 28 สค.62 10 สค.61 พรรณภา หวลระลึก

18 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อตาเบา จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 28 สค.62 17 สค.61 ค าภา เรืองรัมย์

19 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านอ าปึล 30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน พนมดงรัก ด าเนินการ 27 กย.61 6 สค.61 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด

20 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลแนงมดุ 30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน กาบเชิง ด าเนินการ 27 กย.61 14 สค.61 ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด

21 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลกาบเชิง 31 พค. ของทุกปี ท าสวน กาบเชิง ด าเนินการ 28 ตค.61 ต้ังใหม่ ปชญ.90วนั 9สค.61 พรรณภา หวลระลึก

22 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์าเบา  31 ธ.ค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ปราสาท ด าเนินการ 30 พค.62 26 มคี.61 8 มคี.62 พรรณภา หวลระลึก สร0010.7/147 ลว.19 มคี.62

23 กลุ่มเกษตรกรท านาตาเบา  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ปราสาท ด าเนินการ 28 สค.62 23 สค.61 ค าภา เรืองรัมย์

24 กลุ่มเกษตรกรท านาสมดุ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ปราสาท ด าเนินการ 28 สค.62 13 มยิ.61 26 ก.ค. 62 ค าภา เรืองรัมย์ ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์3

1 สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด เลิก 30 พค.62  -  - จันทมิา โสรถาวร ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 26 ธค.61

2 สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด ด าเนินการ 30 พค.62 5 มยิ.61 (เกนิ150วนั) 29 พค.62 จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก สร0010.8/196 ลว. 31 พค.62

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน สังขะ ด าเนินการ 30 พค.62 28 พค.61 30 พค.62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร สร0010.8/196 ลว. 31 พค.62

4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธวิาสขนาดมอญ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน สังขะ ด าเนินการ 30 พค.62 20 เมย.61 23 เมย.62 จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก สร0010.8/181 ลว. 17 พค.62

5 สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 28 สค.62 3 สค.61 12 ก.ค. 62 จันทมิา โสรถาวร ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

6 สหกรณ์การเกษตรรุ่งเรืองพฒันา จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 28 สค.62 27 มยิ.61 5 ก.ค. 62 สุทธาทพิย์ พันละบตุร ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

7 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจบ้านดง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 28 สค.62 2 สค.61 18 ก.ค. 62 พิทรู หวลระลึก ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

8 สหกรณ์การเกษตรหมูบ่้านทับทิมสยาม 04 จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 28 สค.62 16 สค.61 สุทธาทพิย์ พันละบตุร

9 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด ด าเนินการ 28 สค.62 20 กค.61 26 ก.ค. 62 จันทมิา โสรถาวร ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

10 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร สังขะ หยุด 27 กย.61 23 กย.60 26 กย.61 สุทธาทพิย์ พันละบตุร สร0010.8/436 ลว. 18 ตค.61

11 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลส าเภาลูน 30 เมย.ของทุกปี ท าสวน บัวเชด ด าเนินการ 27 กย.61 25 ตค.60 25 กย.61 จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก สร0010.8/436 ลว. 18 ตค.61

12 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์าวงั  31 มี.ค.ของทกุปี เล้ียงสัตว์ บัวเชด หยุด 28 สค.62  - จันทมิา โสรถาวร

13 กลุ่มเกษตรกรท านาโคกปืด  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา สังขะ ด าเนินการ 28 สค.62 24 สค.61 พิทรู หวลระลึก

14 กลุ่มเกษตรกรท านาโนนสง่า (เปล่ียนเป็น31พค.)  31 พ.ค.ของทุกปี ท านา สังขะ ด าเนินการ 28 ตค.61 17 สค.60 17 สค.61 สุทธาทพิย์ พันละบตุร ปร๊ินจากระบบมาตรฐาน วนัที่ 28 สค.61

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์4

1 สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จ ากดั  31 พค.ของทุกปี การเกษตร ศรีณรงค์ ด าเนินการ 28 ตค.61 8 พย.60 19 ตค.61 วริง ประดับศรี สร0010.9/704 ลว. 19 พย.61

2 สหกรณ์การเกษตรเมอืงลีงโมเดล จ ากดั (จด 9 ม.ีค.60)  30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 27 พย.61 17 พย.60 21 พย.61 ปริศนา ฟักนวล สร0010.9/710 ลว. 26 พย.61

3 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์ช่างปี่ศรีสมบูรณ์ จก.(จด16มคี60)  30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 27 พย.61 24 พย.60 18 กย.61 จารุวฒัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว สร0010.9/683 ลว. 6 พย.61

4 สหกรณ์เดินรถศีขรภูม ิ- สุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ ศีขรภูมิ ด าเนินการ 30 พค.62 11 พค.61 3 พค.62 วริง ประดับศรี /สุภาวดี บญุแก้ว สร0010.9/278 ลว. 8 พค.62

5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 30 พค.62 24 พค.61 24 พค.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห์ ไมม่เีอกสารแนบ

6 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูม ิจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 28 สค.62 20 กค.61 11 มยิ.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห์ สร0010.9/355 ลว. 14 มยิ.62

7 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ากดุหวาย-เกาะแกว้ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 28 สค.62 9 สค.61 26 ก.ค. 62 วริง ประดับศรี ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

8 สหกรณ์มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 28 สค.62 3 สค.61 11 ก.ค. 62 จารุวตัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

9 สหกรณ์สตรีเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 17 สค.61 วริง ประดับศรี

10 สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 28 สค.62 22 สค.61 30 ก.ค. 62 วริง ประดับศรี ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

11 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 13 กค.61 20 มยิ.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห์ ไมม่เีอกสารแนบ

12 สหกรณ์การเกษตรจอมพระ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 28 สค.62 7 สค.61 26 ก.ค. 62 ปริศนา ฟักนวล ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

13 สหกรณ์การเกษตรต าบลชุมแสง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 28 สค.62 22 สค.61 25 กค.62 ปริศนา ฟักนวล ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

14 สหกรณ์การเกษตรไตรมติร จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 28 สค.62 23 สค.61 18 กค.62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

15 สหกรณ์อาเชียนเพื่อเกษตรกร จ ากดั (จด 9 ม.ีค.60)  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 28 สค.62 23 สค.61 วริง ประดับศรี

16 สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอาหารสัตวแ์ละพลังงานสุรินทร์ จก.(16มีค60)  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ หยุด 28 สค.62 เตรียมเลิก ปริศนา ฟักนวล

17 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินศีขรภูม ิจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ หยุด 28 สค.62  - ปริศนา ฟักนวล

18 สหกรณ์การเกษตรประดู่สะโนพฒันา จ ากดั(จด28กพ.62) ทุกส้ินเดือน กพ . การเกษตร ส าโรงทาบ ยังไมเ่ร่ิมด าเนนิ 28 กค.62 ต้ังใหม่ จารุวฒัน ์วยิาสิงห์

18 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบ้านน้อย 30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน ศรีณรงค์ ด าเนินการ 27 กย.61 ต้ังใหม่ วริง ประดับศรี

19 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต าบลบึง  31 พ.ค.ของทุกปี ท านา เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 28 ตค.61 18 ตค.60 18 กย.61 ปริศนา ฟักนวล สร0010.9/648 ลว. 12 กย.61

20 กลุ่มเกษตรกรท านายาง  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ศีขรภูมิ ด าเนินการ 28 สค.62 14 มยิ.61 จารุวฒัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว

21 กลุ่มเกษตรกรท านาหมืน่ศรี  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 17 สค.61 ปริศนา ฟักนวล

22 กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลส าโรงทาบ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 24 สค.61 วริง ประดับศรี /สุภาวดี บญุแก้ว

23 กลุ่มเกษตรกรท านาศรีสุข  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 16 สค.61 วริง ประดับศรี /สุภาวดี บญุแก้ว

24 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวส์ าโรงทาบ  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 24 สค.61 ปริศนา ฟักนวล

25 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวก์ระออม  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 16 สค.61 19 ก.ค. 62 จารุวฒัน ์วยิาสิงห ์/สุภาวดี บญุแก้ว ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

26 กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตวบ์้านจังเกา  31 ม.ีค.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ ส าโรงทาบ ด าเนินการ 28 สค.62 20 สค.61 ปริศนา ฟักนวล



-๕๐- 
 

 

 มติ   สหกรณ์ท้ังสิ้น 107 แห่ง  หยุด 11 แห่ง/ เลิก 5 แหง่ (คงเหลือ 91 แห่ง) สถานะด าเนินงาน 

        กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง หยุด 1 แห่ง คงเหลือ 37 แห่ง ที่ประชุมรับทราบ 

 4.4.6 เร่ืองข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรับสมาชิกเพิ่ม  
    สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์รับสมาชิกเพ่ิม(ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
แผนทั้งปีสหกรณ์ 107 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 38 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  ดังนี้ 

สหกรณ์ แผน รับสมาชิกเพ่ิม 1,284 ราย ผลรับสมาชิกเพ่ิมได้ 1,695 ราย 
กลุ่มเกษตรกร  แผน รับสมาชิกเพ่ิม 114 ราย ผลรับสมาชิกเพ่ิมได้ 105 ราย 
(แผนงานรับสมาชิกเพ่ิมทั้งปี 1,398 ราย ผลงานรวม 1,800 ราย  ผลงานเกิน 402 ราย 

      (คิดเป็นร้อยละ128.76) 
 
 
 
 

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์5

1 สหกรณ์เพื่อการผลิตบ้านขี้เหล็ก จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 29 เมย.62  21 ม.ีค.61 18 กพ.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว สร0010.10/56 ลว.21 กพ.62

2 สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 30 พค.62  - 29 พค.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ ไมม่เีอกสารแนบ

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

4 สหกรณ์โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 28 สค.62  - ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ

5 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 28 สค.62 24 สค.61 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ

6 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 28 สค.62 27 สค.61 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ

7 สหกรณ์โคเนื้อสร้างอาชีพและเกษตรอนิทรีย์ ต าบลหนองเรือ จก.  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 28 สค.62 28 สค.61 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

8 สหกรณ์โคเนื้อชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 28 สค.62 17 สค.61 23 กค.62 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

9 กลุ่มเกษตรกรท านาโพนมว่ง - มว่งสวรรค์  30 เม.ย.ของทุกปี ท านา ชุมพลบุรี ด าเนินการ 27 กย.62 18 กย..61 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์6

1 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสวา่ง จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 27 กพ.62 15 กพ.61 7 กพ.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/เสาวลักษ์ สุขชัย สร0010.11/97 ลว. 8 กพ.62

2 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิหนองบัวบาน จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี หยุด 27 กพ.62  -  - กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ ปชญ.ไมไ่ด้ภายใน 150 วนั

3 สหกรณ์กา้วหน้าพฒันาเกษตรท่าตูม จ ากดั  30 พ.ย.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 29 เมย.62 27 เมย.61 10พค.62(เกนิ150วนั)นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา ค าเมลี สร0010.11/326 ลว.10 พค.62

4 สหกรณ์การเกษตรสตรีท่าตูม จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 30 พค.62 24 พค.61 29 พค.62 นรินทร์ ค าเมลี สร0010.11/380 ลว. 30 พค.62

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

6 สหกรณ์ช้างไทย จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ ท่าตูม ด าเนินการ 30 พค.62 28 พค.61 27 พค.62 นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา ค าเมลี สร0010.11/370 ลว. 28 พค.62

7 สหกรณ์บริการเดินรถรัตนบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ รัตนบุรี ด าเนินการ 30 พค.62 30 พค.61 16 พค.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/340 ลว. 16 พค.62

8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนนารายณ์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน โนนนารายณ์ ด าเนินการ 30 พค.62 3 พค.61 12มยิ.62(เกนิ30วนั) กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ ไมม่เีอกสารแนบ

9 สหกรณ์โคเนื้อระเวยีง จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร โนนนารายณ์ เลิก 30 มยิ.62  -  - นรินทร์ ค าเมลี ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 17 มค.62

10 สหกรณ์การเกษตรดอนแรด จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 30 มยิ.62 12 มยิ.61 24 มยิ.62 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/443 ลว. 25 มยิ.62

11 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 28 มยิ.61 28 มยิ.62 นรินทร์ ค าเมลี ไมม่เีอกสารแนบ

12 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งกลุาท่าตูมสอง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 23 กค.61 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

13 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 26 กค.61 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

14 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายตะลุง  จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 22 สค.61 นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น

15 สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์บัวโคก จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 5 กย.61 (เกนิ150วนั) กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

16 สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สนม ด าเนินการ 28 สค.62 20 กค.61 19 ก.ค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

17 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 28 สค.62 29 มยิ.61 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

18 สหกรณ์โคเนื้อหนองเมธ ีจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 4 กค.61 5 ก.ค. 05 นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

19 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าตูม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 10 สค.61 นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น

20 กลุ่มเกษตรกรท านาอนิทรีย์กดุมะโน  30 เม.ย.ของทุกปี ท านา ท่าตูม ด าเนินการ 27 กย.61 30 สค.61 22 ก.ค. 62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น ยังไมส่่งเอกสารรายงาน

21 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลค าผง 30 เม.ย.ของทุกปี ท าสวน โนนนารายณ์ ด าเนินการ 27 กย.61 8 สค.61 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย

22 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราต าบลเบิด 30 เม.ย.ของทกุปี ท าสวน รัตนบุรี ยงัไมเ่ร่ิมด าเนินการ 27 กย.61  - กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น

23 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านนาดี  31 พ.ค.ของทุกปี ท าสวน สนม ด าเนินการ 28 ตค.61 14 ตค.60 11 กย.61 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/657 ลว. 26 ตค.61

24 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราต าบลหนองระฆัง  31พ.ค.ของทุกปี ท าสวน สนม ด าเนินการ 28 ตค.61 24 สค.60 17 สค.61 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย สร0010.11/534 ลว. 24 สค.61

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

26 กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวต์ าบลทับใหญ่ 30 ก.ย.ของทุกปี เล้ียงสัตว์ รัตนบุรี ยงัไมเ่ร่ิมด าเนินการ 27 กพ.62 ต้ังใหม่ 27 กพ.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น สร0010.11/128 ลว. 28 กพ.62

27 กลุ่มเกษตรกรท านาสนม  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา สนม ด าเนินการ 28 สค.62 15 สค.61 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย

28 กลุ่มเกษตรกรท านาเมอืงแก  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 10 สค.61 21 มยิ.62 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น สร0010.11/435 ลว. 21 มยิ.62

29 กลุ่มเกษตรกรท านาทุ่งกลุา  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา ท่าตูม ด าเนินการ 28 สค.62 23 สค.61 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/อุษณิภา อกอุ่น

30 กลุ่มเกษตรกรท านาหนองอยีอ  31 ม.ีค.ของทุกปี ท านา สนม ด าเนินการ 28 สค.62 20 กค.61 นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย



-๕๑- 
 

 

 
 
 

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

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก

2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 21 จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก

4 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิน่สุรินทร์ จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก

5 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์  จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           18 2 นพินธ ์เจือจาน

6 สหกรณ์การเกษตรพฒันาสุรินทร์ จ ากดั   30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 12           นิพนธ ์เจือจาน

7 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสุรินทร์ จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก

8 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธจ์ังหวดัสุรินทร์ จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           14 15 21 20 10 13 20 วชัรินทร์ มามาก

9 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

10 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก

11 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           วชัรินทร์ มามาก/เพชรพิรา สาระติ

12 สหกรณ์บริการเดินรถสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

13 สหกรณ์เคหสถานมัน่คงบริการหมอกวนสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

14 สหกรณ์บริการบ้านมัน่คงสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน

15 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

16 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโสน จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน

17 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตระแสง จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ

18 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพฒันา จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน เมอืงสุรินทร์ เลิก 12           จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 27 ธค.61

19 ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี ร้านค้า เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

20 สหกรณ์การเกษตรผู้เล้ียงโคเนื้อ ต .ส าโรง จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           2 จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ

21 สหกรณ์การเกษตรดาวไทยเมอืงช้าง จ ากดั  ทุกส้ินเดือนก.พ.ของทุกปกีารเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 12           นิพนธ ์เจือจาน

22 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           256 523 วชัรินทร์ มามาก

23 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินเมอืงสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           28 วชัรินทร์ มามาก

24 สหกรณ์การเกษตรเมอืงสุรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           13 วชัรินทร์ มามาก

25 สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ล าดวน ด าเนินการ 12           14 วชัรินทร์ มามาก

26 สหกรณ์ผลิตข้าวคุณภาพอนิทรีย์ตระแสง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน

27 สหกรณ์การเกษตรวนั วนั วนั จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน

28 สหกรณ์ประมงจังหวดัสุรินทร์  จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี ประมง เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ/เพชรฑิรา สาระติ

29 สหกรณ์การเกษตรสลักได จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 12           นิพนธ ์เจือจาน

30 สหกรณ์การเกษตรพฒันานาเสือก จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ หยุด 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

31 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์สุรินทร์ จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน

32 สหกรณ์ผู้เล้ียงโค-กระบือจังหวดัสุรินทร์ จ ากดั  31 พ.ค.ของทุกปี การเกษตร เมอืงสุรินทร์ เลิก 12           นพินธ ์เจือจาน ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 7 มคี.62

33 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอดุมศึกษา จังหวดัสุรินทร์ จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี ออมทรัพย์ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           จิราภร บรูณ์เจริญ

34 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอือ้อาทรสุรินทร์ 49 จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี บริการ เมอืงสุรินทร์ ด าเนินการ 12           นพินธ ์เจือจาน/เพชรทริา สาระติ

408      14 15 277 77 533 31 22

จ านวนสมาชกิสหกรณ์เพ่ิมขึน้ ประจ าปี พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562)
ที่ ชื่อสหกรณ์ วันสิน้ปีทางบัญชี

ผลการปฏิบตัิงาน (ราย)

รวม รวม กสส.1 แผน=408  ผล=969  ผลงานเกิน=561

 แผน

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

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์2

1 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนักงานเอชบีไอสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน ปราสาท ด าเนินการ 12           พรรณภา หวลระลึก

2 สหกรณ์พฒันาปศุสัตวอ์สีานใต้ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท เลิก 12                                /สุเรนทร์ ชูตาลัด ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 17 มค.62

3 สหกรณ์เกษตรอนิทรีย์ทัพไทย จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ปยิะ สังขฤทธิ์

4 สหกรณ์โคเนื้อคูตัน จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 12           ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด

5 สหกรณ์การเกษตรบ้านอ าปึล  จ ากดั  ส้ินเดือน ก.พ.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           พรรณภา หวลระลึก

6 สหกรณ์การเกษตรสมชัชาปราสาท จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ค าภา เรืองรัมย์

7 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปราสาท จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           1 1 ปยิะ สังขฤทธิ์

8 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 12           2 ปยิะ สังขฤทธิ์

9 สหกรณ์การเกษตรปูองกนัชายแดนบ้านโพนทอง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 12           ค าภา เรืองรัมย์

10 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 12           ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด

ที่ ชื่อสหกรณ์ วันสิน้ปีทางบัญชี
ผลการปฏิบตัิงาน (ราย)

11 สหกรณ์โคเนื้อและข้าวอนิทรีย์พนมดงรัก จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร พนมดงรัก ด าเนินการ 12           พรรณภา หวลระลึก

12 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การผลิตและการตลาดสุรินทร์ จก. 31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร กาบเชิง ด าเนินการ 12           พรรณภา หวลระลึก

13 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อตาเบา จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ค าภา เรืองรัมย์

14 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมติรวมใจพฒันา จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ปยิะ สังขฤทธิ์

15 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอ าเภอปราสาท จ ากดั (จด4ม.ค.60)  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ค าภา เรืองรัมย์

16 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิปราสาท จ ากดั  31 พ.ค.ของทกุปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ปยิะ สังขฤทธิ/์สุเรนทร์ ชูตาลัด

17 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           ปยิะ สังขฤทธิ์

18 สหกรณ์การเกษตรโคเนื้อโกเบโคกยาง จ ากดั 30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ปราสาท ด าเนินการ 12           พรรณภา หวลระลึก

216      99 3 1รวม รวม กสส.2 แผน=216  ผล=103  คงเหลือ=113



-๕๒- 
 

 

 แผน

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

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์3

1 สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด เลิก 12           จันทมิา โสรถาวร               ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 26 ธค.61

2 สหกรณ์สวนปุาภาคเอกชนสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค. 58 การเกษตร บัวเชด ด าเนินการ 12           จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดาราธวิาสขนาดมอญ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียน สังขะ ด าเนินการ 12           11 68 5 10 จันทมิา โสรถาวร/พิทรู หวลระลึก

4 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครสังขะ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน สังขะ ด าเนินการ 12           สุทธาทพิย์ พันละบตุร

5 สหกรณ์การเกษตรสังขะ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 12           13 146 จันทมิา โสรถาวร

6 สหกรณ์การเกษตรรุ่งเรืองพฒันา จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 12           4 สุทธาทพิย์ พันละบตุร

7 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจบ้านดง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 12           พิทรู หวลระลึก

8 สหกรณ์การเกษตรหมูบ่้านทับทิมสยาม 04 จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สังขะ ด าเนินการ 12           สุทธาทพิย์ พันละบตุร

9 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร บัวเชด ด าเนินการ 12           4 จันทมิา โสรถาวร

10 สหกรณ์กองทุนสวนยางสังขะ จ ากดั  30 เม.ย.ของทุกปี การเกษตร สังขะ หยุด 12           สุทธาทพิย์ พันละบตุร

120      62 4 11 81 5 160

 แผน

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

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์4
1 สหกรณ์เคร่ืองเงินสุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ เขวาสินรินทร์ เลิก 12           ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 29 สค.61

2 สหกรณ์เดินรถศีขรภูม ิ- สุรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           วริง ประดับศรี/สุภาวดี บญุแก้ว

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนียนเขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 12           จารุวฒัน ์วยิาสิงห์

4 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูม ิจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           12 8 12 4 5 จารุวฒัน ์วยิาสิงห์

5 สหกรณ์ผู้ใช้น้ ากดุหวาย-เกาะแกว้ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           วริง ประดับศรี

6 สหกรณ์มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           จารุวฒัน ์วยิาสิงห/์สุภาวดี บญุแก้ว

7 สหกรณ์สตรีเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 12           วริง ประดับศรี

8 สหกรณ์การเกษตรเขวาสินรินทร์ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร เขวาสินรินทร์ ด าเนินการ 12           1 วริง ประดับศรี

9 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ส าโรงทาบ ด าเนินการ 12           6 3 5 จารุวฒัน ์วยิาสิงห์

10 สหกรณ์การเกษตรจอมพระ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 12           1 1 1 2 1 ปริศนา ฟักนวล

11 สหกรณ์การเกษตรต าบลชุมแสง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 12           1 ปริศนา ฟักนวล

12 สหกรณ์การเกษตรไตรมติร จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           จารุวฒัน ์วยิาสิงห/์สุภาวดี บญุแก้ว

13 สหกรณ์อาเชียนเพือ่เกษตรกร จ ากดั (จด 9 ม.ีค.60)  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           วริง ประดับศรี

14 สหกรณ์ผู้ผลิตพืชอาหารสัตวแ์ละพลังงานสุรินทร์ จก .(จด16มคี60)  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ หยุด 12           ปริศนา ฟักนวล

15 สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินศีขรภูม ิจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ หยุด 12           ปริศนา ฟักนวล

16 สหกรณ์การเกษตรทหารกองหนุนศรีณรงค์ จ ากดั  31 พค.ของทุกปี การเกษตร ศรีณรงค์ ด าเนินการ 12           5 วริง ประดับศรี

17 สหกรณ์การเกษตรเมอืงลีงโมเดล จ ากดั (จด 9 ม.ีค.60)  30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร จอมพระ ด าเนินการ 12           15 ปริศนา ฟักนวล

18 สหกรณ์การเกษตรอนิทรีย์ช่างปี่ศรีสมบูรณ์ จก .(จด16มคี60)  30 ม.ิย.ของทุกปี การเกษตร ศีขรภูมิ ด าเนินการ 12           จารุวฒัน ์วยิาสิงห/์สุภาวดี บญุแก้ว

216      18 2 8 34 1 9 11รวม รวม กสส.4 แผน=216  ผล=83  คงเหลือ=133

รวม กสส.3 แผน=120  ผล=323  ผลงานเกิน=203

ที่ ชื่อสหกรณ์

ผลการปฏิบตัิงาน (ราย)
ที่ ชื่อสหกรณ์ วันสิน้ปีทางบัญชี

รวม

วันสิน้ปีทางบัญชี
ผลการปฏิบตัิงาน (ราย)

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

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์5

1 สหกรณ์เพือ่การผลิตบ้านขีเ้หล็ก จ ากดั 30 พ.ย.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

2 สหกรณ์การเกษตรสตรีชุมพลบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ

3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีณรงค์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน ชุมพลบุรี ด าเนินการ 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

4 สหกรณ์โคเนื้อข้าวหอมมะลิ ต าบลนาหนองไผ่ จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี หยุด 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ

5 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 12           23 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ

6 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดินชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 12           4 98 ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ

7 สหกรณ์โคเนือ้สร้างอาชีพและเกษตรอนิทรีย์ ต าบลหนองเรือ จก .  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

8 สหกรณ์โคเนื้อชุมพลบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ชุมพลบุรี ด าเนินการ 12           ชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ/อดิศักด์ิ สุขไสว

96        27 98

 แผน

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

กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์6

1 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิยางสวา่ง จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ/เสาวลักษณ์ สุขชัย

2 สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากวิหนองบัวบาน จ ากดั  30 ก.ย.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี หยุด 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

3 สหกรณ์กา้วหน้าพฒันาเกษตรท่าตูม จ ากดั  30 พ.ย.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น

4 สหกรณ์การเกษตรสตรีท่าตูม จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี

5 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

6 สหกรณ์ช้างไทย จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ ท่าตูม ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น

7 สหกรณ์บริการเดินรถรัตนบุรี จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี บริการ รัตนบุรี ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย

8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโนนนารายณ์ จ ากดั  31 ธ.ค.ของทุกปี เครดิตยูเนี่ยน โนนนารายณ์ หยุด 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

9 สหกรณ์โคเนื้อระเวยีง จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร โนนนารายณ์ เลิก 12           นรินทร์ ค าเมลี ค าส่ัง นทส.เลิกเมือ่ วนัที่ 17 มค.62

รวม รวม กสส.5 แผน=96  ผล=125  ผลงานเกิน=29

ที่ ชื่อสหกรณ์ วันสิน้ปีทางบัญชี
ผลการปฏิบตัิงาน (ราย)

ที่ ชื่อสหกรณ์ วันสิน้ปีทางบัญชี
ผลการปฏิบตัิงาน (ราย)



-๕๓- 
 

 
 
  มติ  ข้อมูล ณ วันที่  30  กรกฎาคม 2562  จ านวนสมาชิกเพ่ิมเฉพาะเดือน 25 มิถุนายน - 31 
กรกฎาคม 2562  = 192 ราย              
   มีค าสั่ง นทส.เลิก จ านวน 5 แห่ง          
    1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโคกกระชายพัฒนา จ ากัด กสส. 1    
    2. สหกรณ์พัฒนาปศุสัตว์อีสานใต้ จ ากัด   กสส. 2     
    3. สหกรณ์สวนยางพาราบัวเชด จ ากัด   กสส. 3    
    4. สหกรณ์เครื่องเงินสุรินทร์ จ ากัด   กสส. 4    
    5. สหกรณ์โคเนื้อระเวียง จ ากัด    กสส. 6 ที่ประชุมรับทราบ  
                 
     

  4.5  กลุ่มตรวจการสหกรณ์ มีเร่ืองน าเสนอ ดังนี้ 
  4.5.1 เรื่อง  ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี  ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2562  มีรายละเอียดดังนี ้    

   1. ข้อสังเกต/รายงานที่ตรวจพบจากการสอบบัญชี : ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับรายงาน/รายงาน
ความเคลื่อนไหว 
           สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี  (สหกรณ์)  จ านวน  40   แห่ง   
ประกอบด้วย  ติดตาม 40 แห่ง     

 
 
 

10 สหกรณ์การเกษตรดอนแรด จ ากดั  31 ม.ค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/เสาวลักษณ์ สุขชัย

11 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           15 นรินทร์ ค าเมลี

12 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งกลุาท่าตูมสอง จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           22 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

13 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           8 4 2 4 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

14 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายตะลุง  จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น

15 สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอนิทรีย์บัวโคก จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

16 สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร สนม ด าเนินการ 12           3 9 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

17 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร รัตนบุรี ด าเนินการ 12           15 5 5 กิตติศักด์ิ ไชยกิตติ

18 สหกรณ์โคเนื้อหนองเมธ ีจ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น

19 สหกรณ์กองทุนสวนยางท่าตูม จ ากดั  31 ม.ีค.ของทุกปี การเกษตร ท่าตูม ด าเนินการ 12           นรินทร์ ค าเมลี/อุษณิภา อกอุ่น

228      8    18 9    14   39 4  

1,284      228 20 35   340 210 536   143  รวมทัง้สิน้ รวมทั้งสิน้ แผน=1,284  ผล=1,695   ผลงานเกิน=411

รวม รวม กสส.6 แผน=228  ผล=92  คงเหลือ=136

ก าหนดให้ กสส.รายงาน

1 สหกรณ์การเกษตรล าดวน จ ากัด 1 สหกรณ์จ่ายเงินโดยไมห่ักค่าหุน้ เงินกูร้ะยะส้ัน จ านวน 1,782 สัญญา เป็นเงิน 185,596,000 บาท และเงินกูร้ะยะปานกลาง จ านวน  571 สัญญา  ภายใน 15 วนั 5-เม.ย.-62  - คณะผู้ตรวจการสหกรณ์
(ตรวจการสหกรณ์) เป็นเงิน 466,050,000 บาท นับที่ตรวจการเสร็จ 1 พ.ค. 62 ชุดที ่4

 -แก้ไขเรียบร้อยแลว้ : สมาชิกดังกลา่วช าระคืนเงินกู้ยมืแลว้ ช าระหน้ีเดิมครบถ้วนแลว้ มูลค่าหุน้ทีไ่ด้รับ 14,450,620 บาท 31 พ.ค. 62
31-ก.ค.-62

2 สหกรณ์มกีารจ่ายเงินกูใ้ห้แกส่มาชิกเพือ่บุคคลอืน่มใิช่ตนเอง เป็นการท าสัญญาเงินกูแ้ทนกนั จ านวน 6 ราย / สัญญา เป็นเงิน 13,127,790 บาท  - นายวชรินทร์ มามาก
  - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ยอมรับหนี้สินดังกล่าว 3 ราย และจะน าเงินมาช าระคืน ส่วนอกี 3 ราย ได้ด าเนินคดีแล้ว นวส.ชก./ผอ.กสส.1
(นายชัยวฒัน์ วงัเวงจิต:ช าระเสร็จส้ินแล้ว,นายสุเมธ ยวงแกว้,นางสาริน สุขเต็ม) ตามมติคดก. ชุด 41 ที ่2 ลว. 10 ก.ย. 61 และอยู่ระหวา่งการบังคับคดีเพือ่ขายทอดตลาด

3 มเีงินรับฝากคาดเคล่ือน จ านวน 261,453 บาท 
 -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : เกดิจากการคิดดอกเบีย้เงินรับฝากจากสหกรณ์ไมถู่กต้อง สหกรณ์ก าลังหาข้อเท็จจริง
และตรวจสอบระบบโปรแกรมบัญชี/อยู่ระหวา่งการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

4 มเีงินรอตรวจสอบ  จ านวน 47,506 บาท
 -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : เกดิจากช าระภาษซ้ี าซ้อนอยู่ระหวา่งปรึกษาผู้สอบบัญชีเพือ่ด าเนินการปรับปรุงบัญชีต่อไป

2 สหกรณ์การเกษตรเมืองสรุินทร์ จ ากัด 1 สหกรณ์มกีารต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 18,121,732.57 บาท 9-ก.ย.-61 5-เม.ย.-62 นายวชัรินทร์ มามาก
(ข้อสังเกต)  -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม:  สหกรณ์ได้ประชุมติดตามการแกไ้ขลูกหนี้ทุกเดือน เรียกเกบ็หนี้ได้ 1,686,925.60 บาท ทุกเดือน 17-มิ.ย.-62 นวส.ชก/ผอ.กสส.1
(ข้อสังเกต ประจ าปี 3-4) 2 ไมบ่ันทึกเลขบัตรประชาชนในโปรแกรมสมาชิกและหุน้ จ านวน 1,776 ราย (เฉพาะ ข้อ 2-4) 31-ก.ค.-62

  -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม:  บันทึกในโปรแกรมแล้ว 972 ราย คงเหลือ 804 ราย
3 จ่ายเงินกูก้องทุนกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที ่เกนิวงเงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที ่จ านวน เงิน 3,919,383 บาท และสหกรณ์จัดสรรก าไรสุทธไิมเ่ป็นไปตามข้อบังคับ

เนื่องจากข้อบังคับไมไ่ด้ให้อ านาจสหกรณ์ฯจัดสรรเงินก าไรสุทธเิข้ากองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าทีไ่ด้
 -ติดตาม : เร่งรัดช าระหนี้จากลูกหนี้ทกุเดือนๆละ 135,000 บาทเพือ่น าเขา้เงินกองทนุฯ คืนจนกวา่จะครบตามจ านวน

4 ตรวจสัญญาจ้าง สหกรณ์ไมป่ฏิบัติตามกฏของกระทรวงแรงงาน
 - แก้ไขเรียบร้อยแลว้:  สหกรณ์น าเข้าทีป่ระชุมและแกไ้ขเรียบร้อยแล้ว

3 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากัด 1 มกีารรับฝากจากบุคคลภายนอก ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2561 จ านวน 946 บัญชี จ านวน 9,078,723  บาท   4 ก.ย. 61 5-เม.ย.-62 นายนิพนธ ์ เจือจาน
  -ติดตาม : แกไ้ขบางส่วนคงเหลือ 638 บัญชี จ านวน 5,421,714 บาท (ให้ทยอยมาปิดบัญชี และ/หรือให้มาสมคัรเป็นสมาชิกกรณีทีบ่รรลุนิติภาวะแล้ว) 13-พ.ค.-62 จพส.ชง./

30 พ.ค. 62 น.ส.เพชรฑิรา สาระติ
9-ก.ค.-62 นวส.

4 สหกรณ์การเกษตรปฏิรปูทีดิ่นเมืองสุรนิทร ์จ ากัด 1 การค้ าประกนัเกนิกวา่ระเบียบฯก าหนด (ค้ าฯเกนิกวา่ 2 คน) 34 ราย ทุกเดือน 5-เม.ย.-62 นายวชัรินทร์  มามาก
*.ข้อสังเกตประจ าปี (ปีส้ินสุด. 31 ม.ีค. 61)  -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : เหลือ 2 ราย 5 สัญญา เป็นเงิน 1,029,563 บาท สหกรณ์ได้ออกติดตามเร่งรัดหนี้อย่างต่อเนื่อง 29 เม.ย. 62 นวส.ชก./ผอ.กสส. 1
*. ข้อสังเกตจากรายงานผลการตรวจสอบบัญชี 2 สหกรณ์ไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับข้อ 36.การขาดจากสมาชิกภาพ (1) ตาย (ณ 9 พ.ย. 61) จ านวน 32 ราย เป็นเงิน 462,810 บาท
 (ปีส้ินสุด 31 ม.ีค. 62) (ข้อ 2,3) สหกรณ์ยังไมม่กีารจ าหน่ายสมาชิกดังกล่าวออกจากระบบ(กรณีตาย) (เฉพาะ2)

 -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม :  เหลือ 9 ราย (233,530 บาท) 15 ม.ค. 62

ทะเบียนคุมข้อสงัเกตสหกรณ์

ที่ ช่ือสหกรณ์ รายการ ผู้รับผิดชอบ
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3 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนตระแสง จ ากัด 1 มกีารรับฝากจากบุคคลภายนอก ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2561 จ านวน 946 บัญชี จ านวน 9,078,723  บาท   4 ก.ย. 61 5-เม.ย.-62 นายนิพนธ ์ เจือจาน
  -ติดตาม : แกไ้ขบางส่วนคงเหลือ 638 บัญชี จ านวน 5,421,714 บาท (ให้ทยอยมาปิดบัญชี และ/หรือให้มาสมคัรเป็นสมาชิกกรณีทีบ่รรลุนิติภาวะแล้ว) 13-พ.ค.-62 จพส.ชง./

30 พ.ค. 62 น.ส.เพชรฑิรา สาระติ
9-ก.ค.-62 นวส.

4 สหกรณ์การเกษตรปฏิรปูทีดิ่นเมืองสุรนิทร ์จ ากัด 1 การค้ าประกนัเกนิกวา่ระเบียบฯก าหนด (ค้ าฯเกนิกวา่ 2 คน) 34 ราย ทุกเดือน 5-เม.ย.-62 นายวชัรินทร์  มามาก
*.ข้อสังเกตประจ าปี (ปีส้ินสุด. 31 ม.ีค. 61)  -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : เหลือ 2 ราย 5 สัญญา เป็นเงิน 1,029,563 บาท สหกรณ์ได้ออกติดตามเร่งรัดหนี้อย่างต่อเนื่อง 29 เม.ย. 62 นวส.ชก./ผอ.กสส. 1
*. ข้อสังเกตจากรายงานผลการตรวจสอบบัญชี 2 สหกรณ์ไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับข้อ 36.การขาดจากสมาชิกภาพ (1) ตาย (ณ 9 พ.ย. 61) จ านวน 32 ราย เป็นเงิน 462,810 บาท
 (ปีส้ินสุด 31 ม.ีค. 62) (ข้อ 2,3) สหกรณ์ยังไมม่กีารจ าหน่ายสมาชิกดังกล่าวออกจากระบบ(กรณีตาย) (เฉพาะ2)

 -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม :  เหลือ 9 ราย (233,530 บาท) 15 ม.ค. 62

5 สกอ.สถาบันอุดมศึกษา จงัหวัดสรุินทร์ จ ากัด 1 สหกรณ์ไมจ่่ายเงินคืนประกนัภัยความเส่ียงล่วงหน้าในส่วนทีเ่หลือแกส่มาชิกฯ จ านวน 7,479,690.14  บาท 25 ของทุกเดือน 18 มี.ค. 62 นางจิราภร บูรณ์เจริญ
ข้อ 1. ข้อสังเกตเดิม แก้ไขแลว้เสร็จ ข้อ2) 29 มี.ค. 62 นวส.ชก.

ข้อ 2-5 จากข้อสังเกตผู้สอบบัญชี ที่กษ 04 สร/244 ลว. 25 ก.พ. 62 2 เกบ็เงินสดเกนิกวา่วงเงินทีก่ าหนด จ านวน 41 คร้ัง (ระเบียบก าหนดห้ามเกนิ วนัละ 100,000 บาท) ไมม่กีารตรวจเงินสดคงเหลือประจ าวนั ณ วนัที ่11 ก.พ. 62 บัญชีเงินสด ขอ้ 1,2) 25 เม.ย. 62

ข้อ 6 จากรายงานการตรวจการสหกรณ์ มยีอดคงเหลือ 154,688.82 บาท แต่มเีงินสดให้ตรวจนับเพยีง 48,648บาท ท าให้มเีงินสดขาดตามบัญชีจ านวน 106,040.82 บาท ข้อ 2,3 ) 29 พ.ค. 62
ติดตาม : เจ้าหน้าทีก่ารเงินน.ส.ศิรินันท์ ณ อบุล ได้ยอมรับผิด และจะชดใช้เงินคืน ณ วนัที ่18 ม.ีค. 62 จ านวน 50,000 บาท คงเหลือ 63,738.22 บาท ได้น าทีดิ่นมา ข้อ1) 29 พ.ค. 62
เป็นหลักประกนัในวงเงินทีเ่หลือดังกล่าว (วงเงินประเมนิทีดิ่น 88,000 บาท ) ทีป่ระชุมคดก.ชุดที ่5 คร้ังที ่8/2562 วนัที ่19 เม.ย. 62 ให้จดจ านองทีดิ่นดังกล่าวและให้ผ่อนช าระเงินคืน 12 งวด ข้อ2) 28 มิ.ย. 62
พร้อมดอกเบีย้ 6.25 ต่อปีหากผิดนัดให้ด าเนินการยึดทรัพย์และน าโฉนดทีดิ่นขายทอดตลาดต่อไป (ช าระแลว้ 1 งวด 5,000 บาท วันที ่28 มิ.ย. 62) ข้อ2) 28 มิ.ย. 63

4 แต่งต้ังทีป่รึกษาสหกรณ์ไมเ่ป็นไปตามระเบียบ คือมจี านวน 6 คน (ระเบียบก าหนดไมเ่กนิ 5 คน) ข้อ 1) 1 ก.ค. 62
5 จ่ายค่าตอบแทนทีป่รึกษาโดยไมผ่่านการอนุมติัจากทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ (ได้รับอนุมติัวงเงินจากทีป่ระชุมใหญ่แล้ว) ข้อ 2) 9 ก.ค. 62
6 สหกรณ์มเีงินรอจ่ายคืนจ านวน 143,634.28 บาท และเงินรอเรียกคืน 286,965.54 บาท ข้อ 1)31 ก.ค. 62
3 สหกรณ์มกีารจัดจ้างเจ้าหน้าทีท่ีเ่หมาะสม แต่ไมม่กีารสอบทานงานระหวา่งกนัท าให้เกดิข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

 - แก้ไขเรียบร้อยแลว้ : สหกรณ์ได้จัดอบรมให้ความรู้แกเ่จ้าหน้าทีใ่นการสอบทานงานแล้ว

6 สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสรุินทร์ จ ากัด 1 มกีารจ้างเหมาถมทีดิ่นปรับระดับพืน้ทีก่อ่สร้าง แต่ไมไ่ด้หักภาษเีงินได้ ณ ทีจ่่าย 11 เม.ย. 61 28 ธ.ค. 61 นายนิพนธ ์เจือจาน
 -ไม่มีรายงาน 11 ม.ิย. 61 4 ก.ค. 62 จพส.ชง.

2 มกีารจัดซ้ือจัดจ้างแต่ยังไมม่รีะเบียบการจัดซ้ือจัดจ้าง
 -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ได้แนะน าให้น าเข้าทีป่ระชุมคดก. คร้ังที ่5/2562 เมือ่วนัที ่8 ม.ิย. 2562

7 ร้านสหกรณ์อาชีวศึกษาสรุินทร์ จ ากัด 1 สหกรณ์ฯ ด าเนินธรุกจิจัดหาส่ิงของมาจ าหน่ายแต่ไมไ่ด้ก าหนดระเบียบวา่ด้วยการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 5 ม.ิย. 61 29 พ.ย. 61 นางจิราภร  บูรณ์เจริญ
 1 เมษายน 2562 คณะกรรมการเข้ามาปรึกษา  -ติดตาม : ได้แนะน าในทีป่ระชุม คดก.แลว้ 2 ม.ค. 62 นวส.ชก.
เร่ืองการเลิกสหกรณ์ 2 สหกรณ์ฯ เป็นผู้ประกอบการทีม่รีายการรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการมากวา่ 1,8000,000 บาท ขึ้นไป

"อยู่ระหว่างการจะเลกิสหกรณ ์"  -ติดตาม : ได้แนะน าในทีป่ระชุมใหญแ่ลว้

8 สก.เคหสถานมั่นคงบรกิารหมอกวนสุรนิทร ์จ ากัด 1 มค่ีาบ ารุงสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย ค้างจ่ายจ านวน 53,094.37 บาท  (เหลือ 46,094.37 บาท) ทุกวนัที่ 25  28 มี.ค.62 นางจิราภร  บูรณ์เจริญ
(รายงานสอบบัญชี ส าหรับปี 31 ธ.ค. 61)  - ติดตาม :มติ คดก.ที ่9/2561 ก.ย.61 มติทยอยช าระเดือนละ 1,000 บาทจนกวา่จะครบถ้วน (ณ ม.ิย. 62 คงเหลือ 42,579.29 บาท) 18-เม.ย.-62 นวส.ชก.
(เฉพาะข้อ 1 เป็นข้อสังเกตเดิม) 2 เกบ็เงินสดเกนิกวา่ระเบียบก าหนดเป็นคร้ังคราว  (ระเบียบก าหนดห้ามเกนิ 30,000 บาท) 30-พ.ค.-62

 - แนะน า/ติดตาม : ทีป่ระชุมเดือน ม.ิย. 62 ได้มมีติมอบหมายให้เหรัญญิกเข้ามาตรวจสอบการเกบ็รักษาเงินสดให้เป็นไปตามระเบียบทุกวนั 25 มิ.ย. 62
3 สมาชิกไมป่ฏิบัติตามข้อบังคับข้อ 6(2) ทีก่ าหนดให้ถือหุน้เป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 10 หุน้ ฯ แต่สมาชิกไมม่าเพิม่หุน้ตามข้อบังคับจ านวน 49 ราย

 - แนะน า/ติดตาม : ทีป่ระชุมคดก.มอบกรรมการติดตามพร้อมกบัท าหนังสือแจ้งสมาชิกให้มาด าเนินการเพิม่หุน้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
4 สหกรณ์ให้บุคลภายนอกกูเ้งิน ซ่ึงต้องห้ามตามระเบียบ วา่ด้วยการให้เงินกูแ้กส่มาชิก พ.ศ. 2560 ข้อ 5 จ านวน 5 ราย เป็นเงิน 21,161.74 บาท (ก.สม.-ส้ัน)

 - แนะน า/ติดตาม : ทีป่ระชุม คดก. ให้เร่งรัดหนี้ ทีไ่มใ่ช่สมาชิกทัง้ 5 ราย
5 มคีวามเส่ียงด้านเครดิต มหีนี้ผิดนัดร้อยละ 56.05 มลูีกหนี้เงินกูค้งเหลือ 113 สัญญา เป็นเงิน 3,121,552.96 บาท ผิดนัดช าระหนี้ 51 ราย

 - แนะน า/ติดตาม : ทีป่ระชุม คดก. มอบกรรมการจัดท าหนังสือเร่งรัดหนี้ค้างทุกสัญญา
6 ไมติ่ดประกาศอตัราดอกเบีย้และค่าปรับให้ชัดเจน  และคิดค่าปรับ ร้อยละ 0.50 ต่อวนั เกนิกวา่ทีร่ะเบียบก าหนด/ต้องห้ามตามกฎหมาย (เกนิกวา่ 15 %)

 - แก้ไขแลว้เสร็จ : ทีป่ระชุม คดก. ก าหนดอตัราดอกเบีย้ให้เป็นไปตามระเบียบ คือไมเ่กนิร้อยละ 15 ต่อปี และติกประกาศให้สมาชิกทราบโดยทัว่กนัแล้ว
7 จัดจ้างจนท. 2 คน (นางพริิยาภรณ์ เห็นได้ชม การเงิน และ น.ส.เพญ็จันทร์ เรืองศิริ ผู้บันทึกบัญชี) โดยมติคดก.ให้จัดจ้างเป็นรายเดือนๆละ 5,000 บาท

 แต่ไมไ่ด้ท าค าส่ังมอบหมายหน้าทีแ่ต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน
 - แก้ไขแลว้เสร็จ : (ปจัจุบันสหกรณ์มจีนท.เพยีงคนเดียว) สหกรณ์ได้จัดท าค าส่ังมอบหมายงานแล้ว

9 *สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรุินทร์ จ ากัด 1 ใช้โปรแกรม Further Visions ในการบันทึกบัญชีและประมวลผล แต่ไมไ่ด้ก าหนดระเบียบวา่ด้วย การรักษาความปลอดภัยเกีย่วกบัการใช้โปรแกรมขึ้นถือใช้ ทุกวนัที่ 22 5-เม.ย.-62 นายวชัรินทร์ มามาก 
(ข้อสังเกตจากการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชี  - อยูร่ะหว่างการด าเนินการแก้ไข : จะก าหนดระเบียบภายในเดือน พ.ค. 62 โดยโปรแกรมเมอร์ของบริษทั Further Visions นวส.ชก./ผอ.กสส.1
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 ก.ย. 2562 2 ระเบียบ วา่ด้วย เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ พ.ศ.2559 ไมค่รอบคลุมการรับฝากเงินของสหกรณ์ซ่ึงมถีึง 5 ประเภท และข้อ 10ว.2ก าหนดให้คิดดอกเบีย้ทบเป็นเงินต้นทุกวนัที ่30 ม.ิย.และ 31 ธ.ค. ของทุกปี
 /นส. กษ 04 สร/95 ลว. 18 ม.ค. 62) แต่สหกรณ์ไมท่ าตามระเบียบ โดยจ่ายเป็นดอกเบีย้ให้กบัผู้ฝากโอนผ่านธนาคารของสมาชิก

 - อยูร่ะหว่างการด าเนินการแก้ไข : จะด าเนินการภายในเดือน พ.ค. 2562
3 ไมไ่ด้บันทึกรายงานการประชุมด้วยลายมอื แต่เป็นการพมิพเ์พือ่น ามาแปะในสมดุรายงานการประชุม (ควรมกีารลงลายมอืชื่อก ากบัทุกหน้า)

 - อยูร่ะหว่างการด าเนินการแก้ไข : จะด าเนินการลงลายมอืชื่อก ากบัทุกหน้าและประทับตรา ภายใน พ.ค. 2562
10 สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนที ่21 จ ากัด 1 ท าเอกสารสัญญากูเ้งินสามญัไมค่รบถ้วน เริ่มรายงาน พ.ค 62 14 พ.ค. 62 นายวชัรินทร์ มามาก

(รายงานผู้ตรวจสอบกจิการ ลว.12 ก.พ. 62)  - ไมม่รีายงาน และทุกวนัที่ 25 ของเดือน ผอ.กสส.1/นวส.ชก.

11 สหกรณ์ออมทรัพยคุ์รุสมัพันธจ์งัหวัดสรุินทร์ จ ากัด 1 สหกรณ์รับบริจาคเงินจากสมาชิกแล้วบันทึกบัญชีเงินบริจาคด้านเครดิตบัญชีทุนส ารอง ณ วนัที ่30 พ.ย. 2561 มยีอดคงเหลือ 198,000,000 บาท ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามระเบียบนทส. ภายใน 15 วนั 1 ส.ค. 62 คณะตรวจการสหกรณ์
วา่ด้วย สินทรัพย์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับเงินบริจาคหรืออดุหนุน พ.ศ. 2547 (14 พ.ค. 62) รายงานผู้ตรวจการ ค าส่ัง สร 9/2562 ลว. 14  ม.ค. 62

2 สหกรณ์ด าเนินงานและจัดท าระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วย สวสัดิการเพือ่ความมัน่คงของสมาชิกและสหกรณ์ พ.ศ. 2553 ขึ้นถือใช้ เข้าข่ายพรบ.ประกนัชีวติ พ.ศ. 2535 และ ปรากฏรายละเอียด นายวชัรินทร์  มามาก
พรบ.การฌาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ในการแก้ไขข้อบกพร่อง นวส.ชก/ผอ.กสส.1

3 สหกรณ์มสิีนทรัพย์รอการจ าหน่าย ซ่ึงบันทึกบัญชีสินทรัพย์รอการจ าหน่ายด้วยราคาทีป่ระเมนิจากบริษทัเอกชนทีสู่งกวา่ราคาราชการ โดยไมไ่ด้บันทึกบัญชี ส่วนต่างมลูค่าทีดิ่นแทน
การช าระหนี้รอขาย ตามระเบียบนทส. วา่ด้วย การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560

4 สหกรณ์ฯมยีอดเงินรับฝากจากสหกรณ์อืน่ ณ 31 ธ.ค. 2561  จ านวน 4 บัญชี เป็นเงิน 1,155,898.48 บาท เหลือน้อยกวา่บัญชีละ 1,000,000 บาท  ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบสหกรณ์ วา่ด้วย การรับเงินฝากสหกรณ์อืน่ พ.ศ. 2560 ข้อ 8(1)

5 สัญญาเงินกูพ้เิศษไมม่หีลักทรัพย์ค้ าประกนัจ านวน 86 ราย (ใช้เพยีงบุคคลค้ าประกนั 2 คน)

12 สหกรณ์การเกษตรเพือ่การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ ากดั 1 ไมป่ฏิบัติตามระเบียบ วา่ด้วย เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ พ.ศ. 2555 ข้อ 13 และ ข้อ 16 กรณีเจ้าหน้าทีอ่อกจากสหกรณ์ (ส้ินสุดสัญญา)ต้องช าระหนี้ 25 ก.ค. 62 นายวชัรินทร์ มามาก
ข้อสังเกต กษ 04 สร/676 ลว.4 ม.ิย. 62 โดยพลัน และต้องคิดค่าปรับกรณีผิดสัญญาส่งคืนเงินยืม ซ่ึงสหกรณ์ฯ มไิด้เรียกค่าปรับแต่อย่างใด ผอ.กสส.1/นวส.ชก.

2 สหกรณ์ฯ มหีุน้ บริษทั บีซีพจีี จ ากดั(มหาชน) จ านวน 13,500 หุน้ เป็นเงินจ านวน 135,000 บาท ไมเ่ป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ม. 62 เงินของสหกรณ์นั้น
สหกรณณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ข้อ 6 ซ้ือหุน้ของสถาบันทีป่ระกอบธรุกจิอนัท าให้เกดิความสะดวก/ส่งเสริมความเจริญแกก่จิกรรมของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก นทส

กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์2
13 สหกรณก์ารเกษตรนิคมฯ ปราสาท จ ากัด 1 การค้ าประกนัเงินกู ้เกนิกวา่ระเบียบก าหนด คงเหลือ 54 ราย( ณ 31 มนีาคม 2561) 15 ม.ีค. 61 25 ม.ค. 61 นางพรรณภา หวลระลึก

ติดตาม : แกไ้ขบางส่วน ณ 30 ม.ิย. 62 เหลือ 16 ราย มลูค่าการค้ าประกนั 898,503.32 บาท ทุกเดือน 15 มิ.ย. 61 นวส.ปก.
7 ม.ค. 62

10 เม.ย. 62
10 พ.ค. 62
6 มิ.ย. 62
8 ก.ค. 62
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14 สหกรณ์การเกษตรกาบเชิง จ ากัด 1 จัดท าทะเบียนผู้ค้ าประกนัเงินกูไ้มเ่ป็นปัจจุบันโดยสหกรณ์จะจัดท าปีละ 1 คร้ังในวนัส้ินปี และมทีีดิ่น สปก.4-01 มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกนั 4 ม.ค. 62 1 มี.ค. 62 นายปิยะ  สังขฤทธิ์
( สอบบญัชรีะหว่างปคีร้ังที ่2 งวด 1 เม.ย.61 ถงึ 31 ธ.ค. 61  - จัดท าทะเบียนผู้ค้ าประกนัเป็นปัจจุบัน แต่ไม่มีรายงานในสว่นทีดิ่น สปก.4-01 8 พ.ค. 62 นวส.ชก. / ผอ.กสส. 2
ข้อ 6-11 2 จ่ายเงินกูโ้ดยหักค่าหุน้ต่ ากวา่ทีข่้อบังคับก าหนด จ านวน 172 สัญญา เป็นเงิน 1,067,650 บาท 6 มิ.ย. 62

 - ติดตาม : แจ้งสมาชิกแล้ว  ณ 24 เม.ย. 62 ยงัไม่มีสมาชิกมาช าระหุน้เพ่ิม
3 ไมบ่ันทึกเลขบัตรประชาชนในระบบสมาชิกและหุน้ และระบบเงินให้กู ้จ านวน 260 ราย ณ 31 ต.ค. 61

 - ติดตาม: บันทึก 20 คน เนื่องจากส่วนมากเป็นสมาชิกทีไ่มไ่ด้ติดต่อสหกรณ์มานานมากและบางรายเสียชีวติ หรือเพยีงแค่สมคัรเพือ่ใช้สิทธิ์สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์เกษตรกาบเชิง
4 มเีงินรับฝากจากบุคคลภายนอก 505,595.30 บาท 37 บัญชี ไมเ่ป็นไปตามพรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542

 -ติดตาม : มมีติประชุมคณะกรรมการด าเนินการ โอนออกโดยต้ังเป็นเงินรอจ่ายคืน
5 มลูีกหนี้ยืมเงินทดรอง-มนัส าปะหลัง ณ 31 ม.ีค. 61 จ านวน 40,253,901.72 บาท ยังไมไ่ด้รับช าระคืนแต่อย่างใด

 - ติดตาม : แจ้งความด าเนินคดีฐานยักยอกทรัพย์ คดีแพง่ศาลให้จ าหน่ายคดีออกไปกอ่นเพือ่รอผลคดีอาญาตามทีแ่จ้งความไวก้บัสถานีต ารวจภูธรกาบเชิง
6 มสีมาชิกทีไ่มใ่ช่บุคคลธรรมดา และยังไมบ่รรลุนิติภาวะ จ านวน 38 ราย เป็นเงิน 17,400 บาท ขัดข้อบังคับข้อ 30 (1)

 - อยูร่ะหว่างด าเนินการ : มติ คดก.ชุดที ่41 คร้ังที ่10 ลว. 12 ม.ีค. 62 แจ้งให้มาลาออกและโอนเงินค่าหุน้ต้ังเป็นเงินรอจ่ายคืน
7 จ่ายเงินกูจ้ านวน 461 สัญญา 398 ราย เป็นเงิน 3,212,320 บาท ณ 31 ธ.ค. 61 ระบุทีท่ ากนิและปริมาณผลผลิตไมต่รงกบัความจริงมปีริมาณพืน้ทีสู่งมากเพือ่ให้ได้เงินสินเชื่อสูงโดยไมค่ านึงถึง

ความสามารถในการช าระหนี้ในอนาคต / เอกสารสัญญากูไ้มเ่รียบร้อย
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการ :  ด าเนินการจัดท าเอกสารสัญญากูแ้ล้วประมาณ 50% และจะไมใ่ห้วงเงินกูเ้พิม่อกีจะให้วงเงินกูต้ามการผลิตจริง ซ่ึงตามมติ คดก .ชุดที ่41 คร้ังที ่9 ลว. 12 ก.พ. 62
ได้ก าหนดราคาและปริมาณผลิตผลการเกษตรต่อหน่วยของสมาชิกและถือใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้ังแต่วนัที ่ 14 ก.พ. 62 เป็นต้นไป

8 มกีารเกบ็เงินสดเกนิกวา่ระเบียบก าหนด 12 คร้ัง (ในวนัปกติไมเ่กนิ 30,000 บาท วนัหยุดนักขัตฤกษ ์ไมเ่กนิ 1 แสนบาท)
 - ติดตาม/มติขัดระเบียบ : ยังมกีารเกบ็เงินเกนิระเบียบ โดยอาศัยมติทีป่ระชุมคดก. ชุดที ่41 คร้ังที ่10 วนัที ่12 ม.ีค. 62 เนื่องจากให้เหตุผลวา่มสีมาชิกมาช าระหนี้ในช่วงเย็นเป็นจ านวนมาก

9 สหกรณ์มผีลต่างในระบบงานต่ ากวา่บัญชีแยกประเภท,และสูงกวา่บัญชีแยกประเภท (รายละเอยีดหุน้,เงินให้กู,้ฝากออมทรัพย์)
 - ติดตาม : อยู่ระหวา่งค้นหาสาเหตุและข้อเท็จจริง

10 สัญญาเงินกูร้ะยะส้ันเพือ่การเกษตร ราย นายจ ารัส แสวงม ี ใช้โฉนดค้ าประกนั 2 แปลงแต่จากการตรวจสอบไมพ่บโฉนดอกี 1 แปลงตามทีร่ะบุไวใ้นสัญญา
 - แก้ไขเรียบร้อย

11 จัดท าสัญญาเงินกูไ้มต่รงตามประเภทเงินกู ้จ านวน 163 สัญญา เป็นเงิน 1,604,231 บาทจากการเปรียบเทียบยอดคงเหลือตามบัญชีสหกรณ์กบัรายละเอยีดเงินให้กูแ้ต่ละประเภทไมถู่กต้องตรงกนั
 - แก้ไขเรียบร้อย

15 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 1 ระหวา่งปีสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกนัหนี้เงินกูส้ าหรับผู้กูม้ากกวา่ 2 ราย ทุกเดือน 7 ม.ค. 62 นายปิยะ  สังขฤทธิ์
(ข้อบกพร่อง - นทส.มคี าส่ังให้แกไ้ข) อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ยอดยกมา ณ  30 ม.ิย. 61 จ านวน 1,005 ราย  ณ 31 พ.ค. 62 ด าเนินการแกไ้ข 675 ราย คงเหลือ 330 ราย 5 เม.ย. 62 นวส.ชก./ผอ.กสส.2

10 มิ.ย. 62
2 ระหวา่งปีสหกรณ์ฯ มกีารรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก  1,369,668.96 บาท 508 บัญชี

อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ณ 31 พ.ค. 2562  แกไ้ขแล้ว 37 บัญชี เหลือ 471 บัญชี เป็นเงิน 1,114,866.45 บาท

3 สหกรณ์ฯ มสีมาชิกสมทบทีเ่ป็นนิติบุคคล 41 ราย เป็นเงิน 140,500.00 บาท 
 ไม่มีรายงาน

15.1 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากัด 2 สหกรณ์ฯ ไมป่ฏิบัติตามระเบียบวา่ด้วยการขายสินค้าเงินเชื่อ พ.ศ. 2547  มลูีกหนี้การค้าคงเหลือ จ านวน 213 ราย ทุกเดือน 7 ม.ค. 62 นายปิยะ  สังขฤทธิ์
(ข้อสังเกต -เดิม 1-2,6-7) เป็นเงิน 6,562,660.54 บาท ซ่ึงมลูีกหนี้ค้างเกนิกวา่ 2 ปี จ านวน 94 ราย เป็นเงิน 3,582,754.97 บาท 4-เม.ย.-62 นวส.ชก./ผอ.กสส.2
ขอ้สังเกตระหวา่งป ีงวด 1 ก.ค.61 ถงึ31 ม.ค. 62   - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ลูกหนี้ด้าติดต่อช าระหนี้น้ ามนั 1 ราย เป็นเงิน 53,121 บาท และเร่งติดตามลกูหน้ีการค้าทีค้่างนาน 13-พ.ค.-62
* 3 สหกรณ์ฯ ไมไ่ด้ก าหนดระเบียบเกีย่วกบัธรุกจิแปรรูปผลิตผลการเกษตร และระเบียนเกีย่วกบัการจัดหาน้ ามนัเชื้อเพลิงมาจ าหน่าย 10 มิ.ย. 62

 - ติดตาม : จดัท าแลว้ 1 ระเบียบ คงเหลอืระเบียบเก่ียวกับธรุกิจแปรรูปผลติผลการเกษตร อยูร่ะหว่างการจดัท าระเบียบ 8 ก.ค. 62
4 ซ้ือทีดิ่นฉ.70090กบั ฉ.84132 จากนายรัตน์ ประไวย์เมือ่วนัที ่27 ส.ค. 57 ราคา 8 ล้านบาท แต่ไมส่ามารถโอนได้เนื่องจากฉ.ห้ามโอน 5 ปี ตามพรบ.จัดทีดิ่นเพือ่การครองชีพ โดยมกีารท าหนังสือ

จ านองทีดิ่นไวเ้ป็นประกนั 2.5 ล้านบาท เมือ่วนัที ่5 ส.ค. 57
 - ไม่มีรายงาน

5 มลูีกหนี้ตามค าพพิากษา ณ วนัที ่31 ม.ค. 62 จ านวน 23 รายเป็นเงิน 1,474,734.39 บาท
 - ไม่มีรายงาน

6 ไมไ่ด้ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ด้วยมาตรฐานขั้นต่ าในการควบคุมภายในฯ (ไมม่กีารเปล่ียนรหัสผ่าน ทุก 6 เดือน ไมม่กีารส ารองข้อมลูจัดเกบ็ไวภ้ายนอก)
 - แก้ไขเรียบร้อยแลว้

7 สินค้าขาดบัญชี 3 รายการ จ านวน 222,816.72 บาท  ณ 31 มีนาคม 2562 คงเหลอื 110,328.72 บาท
  - แก้ไขเรียบร้อยแลว้  ได้รับเงินคืนครบถ้วน ณ 30 มิ.ย. 62

16 สหกรณ์การเกษตรโคเน้ือตาเบา จ ากัด 1 สหกรณ์ไมป่ฏิบัติตามระเบียบวา่ด้วยการรับ-จ่ายและเกบ็รักษาเงิน พ.ศ. 2558 (ไมเ่กนิ 15,000 บาท) เกบ็รักษาเกนิ 16 คร้ัง เป็นเงิน 587,804.93 บาท 2 ม.ค. 61 7 ม.ค. 62 นางพรรณภา หวลระลึก
 - แก้ไขเรียบร้อยแลว้ : มติ คดก.วนัที ่21 ธ.ค. 2561 รับทราบค าแนะน าการเกบ็รักษาเงินสดให้เป็นไปตามระเบียบ ณ วนัที ่31 พ.ค. 62 มเีงินสดคงเหลือในมอื 40,925.45 บาท 10 มิ.ย. 62 นวส.ชก.

17 สหกรณ์เกษตรอินทรียท์พัไทย จ ากัด 1 จ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ณ 31 ก.ค. 61 มลูีกหนี้การค้าคงเหลือ จ านวน 965,206 บาท ลูกหนี้ดังกล่าวไมม่หีลักประกนั 27 ก.ย. 61 9 พ.ย. 61 นายปิยะ  สังขฤทธิ์
ไมม่กีารจัดท าเอกสาร/สัญญาซ้ือขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเป็นลายลักษณ์อกัษร เวน้แต่บริษทัสีฟาูลุมพนิี จ ากดั 7 ม.ค. 62 นวส.ชก./ผอ.กสส.2
 - ติดตาม :ชี้แจงต่อลูกค้าแต่ละแห่งให้เข้าใจถึงวธิกีารด าเนินการของสหกรณ์และตรวจสอบร่างสัญญาซ้ือขาย อยูร่ะหว่างจดัท าร่างสญัญาซ้ือขาย 10 มิ.ย. 62

2 สหกรณ์มกีารเกบ็เงินสดเกนิวงเงินทีก่ าหนดไวเ้ป็นคร้ังคราว เช่น วนัที ่15 ก.ค. 61  จ านวน 67,600.99 บาท
  และ 22 ส.ค. 61 จ านวน 204,220.25 บาท ซ่ึงการปฏิบัติ ดังกล่าวไมเ่ป็นไปตามระเบียบทีส่หกรณ์ก าหนด
 - ติดตาม : สหกรณ์ฯ ชี้แจงวา่ได้ด าเนินการตามมติทีป่ระชุม คดก. เกบ็เงินสดเกนิกวา่ระเบียบเน่ืองจากอยูใ่นช่วงรับซ้ือข้าวเปลอืก มีมติทีป่ระชุมคดก.ใหถื้อเกินช่วง
รับซ้ือข้าวเปลอืก เป็นครั้งคราว

3 สหกรณ์ไมไ่ด้จัดท ารายละเอยีดการเคล่ือนไหวสินค้าทุกเดือน ไมไ่ด้ท ารายการยอดสินค้าคงเหลือทุกเดือน เพือ่ส่งแผนกบัญชีตรวจสอบ
 แก้ไขเรียบร้อย : มอบ นางอรทัย ระบือนาม และน.ส.ชนิษฐา ออ่นศรี ช่วยจัดท ารายละเอยีดการเคล่ือนไหวซ่ึงอยู่ระหวา่งการค านวณการยุบตัวของข้าว

18 สหกรณ์การเกษตรป้องกันชายแดนบ้านโพนทอง จ ากัด 1 จ่ายเงิน กูใ้ห้สมาชิก 84 ราย 84 สัญญาเป็นเงิน 1,200,167 บาท แต่สหกรณ์ฯ หักหุน้ไมเ่ป็นไปตามข้อบังคับ เป็นเงินรวม 47,200 บาท ทุกเดือน 27-ธ.ค.-61 นายค าภา  เรืองรัมย์
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม :  ณ 31 พ.ค. 62 เหลือ 15 ราย เป็นเงิน 13,650 บาท 26 เม.ย. 62 นวส.ปก

10 มิ.ย. 62

19 สหกรณ์การเกษตรบ้านอ าปึล จ ากัด 1 มบีัญชีเงินรับฝากบุคคลภายนอกยกมา 2 บัญชี เป็นเงินรวม 1,179.61 บาท (ในระหวา่งปีเพิม่ขึ้น 22.56 บาท) 15 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62 นางพรรณภา หวลระลึก
 - แก้ไขเรียบร้อยแลว้ : ข้อมลู ณ 31 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 นวส.ชก.

2 ไมไ่ด้จัดจ้างเจ้าหน้าทีบ่ัญชีประจ า เพยีงแต่ท าการจ้างเหมาปีละ 18,000 บาท และให้เหรัญญิกเป็นผู้ถือเงินสดในมอื
 - ติดตาม : มติ คดก. วนัที ่20 ม.ค. 62 ให้จัดท าสัญญาจ้างในปีบัญชี ส้ินสุด 28 ก.พ. 63 อยูร่ะหว่างด าเนินการ (ณ 31 พ.ค. 62)

20 สหกรณ์โคเน้ือและข้าวอินทรียพ์นมดงรัก จ ากัด 1 จ่ายเงินกูโ้ดยไมห่ักค่าหุน้ตามส่วนแห่งเงินกูต้ามข้อบังคับ (5 หุน้ต่อเงินกู ้1,000 บาท)  (ปี 2560 6 ราย ปี 2561 15 ราย) 2 ม.ค. 62 2 ม.ค. 62 นางพรรณภา หวลระลึก
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : น าเข้าทีป่ระชุมคดก.แล้ว อยู่ระหวา่งแกไ้ข 10 มิ.ย. 62 นวส.ชก.

2 สมาชิกถือหุน้ต่ ากวา่ข้อบังคับ 11 ราย เป็นเงิน 6,600 บาท (หุน้ละ 100 บาท อย่างน้อยคนละ 10 หุน้)
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : น าเข้าทีป่ระชุมคดก.แล้ว อยู่ระหวา่งแกไ้ข

21 สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพนักงานเอชบีไอสรุินทร์ จ ากัด 1 จ่ายเงินกูเ้กนิกวา่ระเบียบก าหนด วงเงินไมเ่กนิ 15,000 บาท (97 ราย) เป็นเงิน 3,589,234 บาท เงินกูพ้เิศษวงเงินไมเ่กนิ 150,000 บาท (7 ราย) เป็นเงิน 1,813,892 บาท  1) 30 เม.ย. 62 10 มิ.ย. 62 นางพรรณภา หวลระลึก
(รายงานสอบบัญชี ปีส้ินสุดวนัที ่31 ธ.ค. 62)  -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : หยุดให้กู ้และทีป่ระชุมคดก.จะก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหมใ่ห้สอดคล้องกบัสภาวะปัจจุบัน ส่วนทีจ่่ายเงินกูเ้กนิกวา่ระเบียบสามารถเรียกเกบ็หนี้ 2 ) ทุกวนัที่ 23 นวส.ชก.

ได้ตามค ายินยอมทีส่มาชิกให้ไวต่้อสหกรณ์
2 จ่ายเงินกูโ้ครงการต่างๆ โดยมติคดก. นอกเหนือจากระเบียบก าหนด จ านวนคงเหลือ 100 ราย เป็นเงิน 1,283,051 บาท
3 ไมจ่ัดท าทะเบียนคุมหลักประกนัและบุคคลค้ าประกนั
4 ก าหนดงวดช าระหนี้เงินกูฉุ้กเฉิน เป็น 3 งวด เกนิกวา่ระเบียบก าหนด (ระเบียบก าหนด 2 งวด )
5 ค้ าประกนัด้วยบุคคลโดยไมจ่ ากดัจ านวน ไมเ่ป็นไปตามป.พ.พ ม. 681 (กม.ก าหนดให้จ ากดัจ านวนเงินสูงสุดทีค้่ าประกนัและระยะเวลา

 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : อยู่ระหวา่งด าเนินการจัดท าเป็นรูปเล่ม แต่สหกรณ์มขี้อมลูในโปรแกรมเครดิต
6 น าโปรแกรมคอมพวิเตอร์บริษทัเอกชนมาใช้ แต่ไมเ่ป็นไปตามระเบียบ นทส. วา่ด้วย มาตรฐานขั้นต่ าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยส าหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรทีใ่ช้ระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ประมวลผลข้อมลู (ไมม่ขี้อสัญญาทีใ่ห้เกบ็ความลับ ,ไมท่ าเอกสารด้านฐานข้อมลูทีจ่ าเป็น , ไมจ่ัดท าคู่มอืการปฏิบัติเกีย่วกบัการใช้ระบบงานส าหรับผู้ใช้งาน)
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ได้ติดต่อขอสัญญากบัเจ้าของโปรแกรมเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว อยู่ระหวา่งการส่งสัญญาให้กบัทางสหกรณ์

7 สหกรณ์มรีายรับจากการประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการเกนิกวา่ 1,800,000 บาทต้องจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษมีลูค่าเพิม่และยื่นแบบภาษมีลูค่าเพิม่ตามกม.ทีก่ าหนด
8 ไมม่ผีลการปฏิบัติงานตามแผนทีไ่ด้รับอนุมติัจากทีป่ระชุมใหญ่ ในทีป่ระชุมประจ าเดือนของคดก .
9 ไมป่รากฏรายงานผู้ตรวจสอบกจิการเป็นลายลักษณ์อกัษร ตามข้อบังคับ 
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22 สหกรณ์การเกษตรบัวเชด จ ากัด 1 รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 559 บัญชี เป็นเงิน 1,300,491.86 บาท ทุกเดือน 28 ม.ค. 62 นางสาวจันทิมา โสรถาวร
(ขอ้บกพร่องตามค าส่ัง นทส.ที่ 8/2561  -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ณ วนัที่26 ม.ิย. 62 คงเหลือ 215 บัญชี เป็นเงิน 236,075.89 บาท 10 พ.ค. 62 นวส.ชก. / ผอ.กสส.3
ลว.19 ก.พ. 61 *ข้อ1.) 2 ค้ าประกนัเงินกูเ้กนิกวา่ระเบียบ (ค้ าประกนัเงินกูไ้ด้ไมเ่กนิ 3 คน) จ านวน 612 ราย เป็นเงิน 213,573,234.32 บาท 26 มิ.ย. 62

 -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : แกไ้ขระเบียบให้ค้ าประกนัได้ 3 คนแล้ว แต่ยังคงเหลือ 533 ราย เป็นเงิน 192,972,734 บาท /ประสานให้สมาชิกดังกล่าวจับกลุ่มค้ าประกนัใหม่
3 ไมบ่ันทึกเลขบัตรประชาชนสมาชิก 565 ราย

 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ท าหนังสือแจ้งสมาชิกจ านวน 215รายให้น าเอกสารมาติดต่อสหกรณ์ฯ ยังคงเพกิเฉย ส่วนอกี 350 รายยังไมไ่ด้แจ้ง จะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
4 มสีมาชิกทีไ่มใ่ช่บุคคลธรรมดา ขัดต่อข้อบังคับข้อ 64

 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ด าเนินการแล้ว 17 ราย คงเหลือ 47 ราย (ณ 25 ม.ิย. 62)
5 สหกรณ์ใช้โปรแกรมสมาชิกและหุน้ ทีพ่ฒันาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มชีื่อสกลุซ้ ากนั 26 ราย

 -แก้ไขแลว้เสร็จ
6 น าส่งภาษมีลูค่าเพิม่ ภพ.30 แต่ละเดือนไมค่รบถ้วน

 - แก้ไขแลว้เสร็จ
7 การควบคุมภายในส าหรับโปรแกรมระบบงานส่วนใหญ่ไมเ่ป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ด้วยมาตรฐานขั้นต่ าในการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัย ส าหรับสหกรณ์ทีใ่ช้โปรแกรม

คอมพวิเตอร์ประมวลผลข้อมลู พ.ศ. 2553
 - แกไ้ขแล้วเสร็จ

23 สหกรณ์การเกษตรสงัขะ จ ากัด 1 หักค่าหุน้ตามส่วนเงินต่ ากวา่ทีก่ าหนดในข้อบังคับ จ านวน 4 สัญญา เป็นเงิน 93,000 บาท 17 เม.ย. 61 1 มี.ค. 62 น.ส.จันทิมา โสรถาวร
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : เหลอื 1 ราย เป็นเงิน 13,000 บาท 31 พ.ค. 62 นวส.ชก./ผอ.กสส.3

2 มกีารค้ าประกนัเกนิกวา่ระเบียบก าหนด จ านวน 10 ราย ( ระเบียบก าหนดมากกวา่ 5คน ในเวลาใดเวลาหนึ่งไมไ่ด้) 26 มิ.ย. 62
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : เหลอื 1 ราย

3 มกีารรับฝากโดยไมม่หีนังสือขอเปิดบัญชีและตัวอย่างลายมอืชื่อ 19 ราย
 -ติดตาม : แก้ไขบางสว่น คงเหลอื 2 บัญชี (ข้อมูล ณ 21 มิ.ย. 62)

24 สหกรณ์กองทนุสวนยางสงัขะ จ ากัด 1 สหกรณ์มเีงินสดขาดบัญชี จ านวน 190,628.57 บาท (ณ วนัส้ินปีบัญชี 30 เม.ย. 2561) 15 วัน นางสุธาทิพย์ พนัละบุตร
*(ข้อสังเกตสตส.ประจ าปี) นับแต่ตรวจการเสร็จ นวส.ปก./ผตก.
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25 สหกรณ์การเกษตรจอมพระ จ ากัด 1 สหกรณ์ไมไ่ด้จัดท าหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากและตัวอย่างลายมอืชื่อสมาชิก ไมต่ามระเบียบวา่ด้วยการรับฝากออมทรัพย์และ 30 เม.ย. 61 10 เม.ย. 62 น.ส.ปริศนา ฟกันวล

 เงินฝากประจ า พ.ศ. 2550 25 เม.ย. 62 นวส.ปก.
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : มบีัญชีเงินฝากทัง้หมด 1,120 ราย ด าเนินการแล้ว 299 ราย เหลอื 821 ราย 21 พ.ค. 62
จะด าเนินการให้เสร็จกอ่นประชุมใหญ่ (ภายใน 28 ส.ค. 2562) 10 มิ.ย. 62

30 ก.ค. 62

26 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากัด 1 ขายสินค้าเชื่อให้กบับุคคลภายนอก ไมเ่ป็นไปตามระเบียบ  ณ วนัส้ินปีมลูีกหนี้คงเหลือ 32 ราย เป็นเงิน 383,585.50 บาท 10 ม.ค. 62 3-ม.ค.-62 นายจารวุฒัน์ วยิาสิงห์

อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : แกไ้ขบางส่วนคงเหลือ 2 ราย เป็นเงิน 27,775 บาท 3 เม.ย. 62 นวส.ชก./ผอ.กสส.4

27 สหกรณ์การเกษตรเขวาสนิรินทร์ จ ากัด 1 รับฝากเงินจากบุคคลภายนอกจ านวน 13 บัญชี เป็นเงิน 17,293.68 บาท 19 พ.ย. 61 21 ธ.ค. 62 นายจารวุฒัน์ วยิาสิงห์

อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : แกไ้ขบางส่วน คงเหลือ 9 บัญชี เป็นเงิน 12,757.67 บาท (เป็นกลุ่มสตรีต้องใช้ผู้มอี านาจในการเบิกถอน/อยู่นอกพืน้ที่) 3 เม.ย. 62 นวส.ชก./ผอ.กสส.4

10 มิ.ย. 62

28 สหกรณ์การเกษตรศีขรภูมิ จ ากัด 1 มกีารถอนเงินฝากธนาคาร โดยไมไ่ด้มกีารจัดท าบันทึกขออนุมติัการถอนเงิน ตามระเบียบสหกรณ์ วา่ดวย้ การรับและเกบ็รักษาเงิน พ .ศ. 2559 ข้อ 32 25 ก.ค. 62 นายจารวุฒัน์ วยิาสิงห์

ประเด็นใหม่ จากขอ้สังเกต (กษ 04 สร/516 ลว. 30 เม.ย. 62)  - แกไ้ขแล้วเสร็จ นวส.ชก./ผอ.กสส.4

2 ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ 3 ราย เป็นเงินทัง้ส้ิน 1,811,500 บาท
อยูร่ะหว่างด าเนินการ

3 ไมไ่ด้ก าหนดระเบียบเกีย่วกบัการจัดหาน้ ามนัเชื้อเพลิงมาจ าหน่ายขึ้นถือใช้ ระหวา่งปีมกีารขายน้ ามนัเชื้อเพลิงมาจ าหน่ายให้กบัสมาชิกและบุคคลภายนอกเงินเชื่อ จ านวน 11 ราย
 เป็นเงิน 4,215,712 บาท ณ วนัส้ินปีคงเหลือ 9 ราย เป็นเงิน 517,424 บาท ไมไ่ด้ให้ผู้ซ้ือจัดท าสัญญาเงินเชื่อและจัดให้มหีลักประกนัเพยีงพอต่อมลูหนี้แต่อย่างใด
อยูร่ะหว่างด าเนินการ

4 มสีมาชิกเสียชีวติ 36 ราย มลูค่าหุน้เป็นเงิน 1,599,520 บาท เงินรับฝาก 71,634.62 บาท เงินให้กูร้ะยะส้ัน 351,800 บาท เงินให้กูร้ะยะปานกลาง 2,727,000 บาท 
ดอกเบีย้เงินให้กูค้้างรับ 460,753.69 บาทและค่าปรับค้างรับ 80,294.30 บาท ซ่ึงขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2543  ข้อ 35
อยูร่ะหว่างด าเนินการ : แกไ้ขแล้วบางส่วน คงเหลือ 27 ราย ยอดหุน้ 1,165,620 บาท เงินฝาก 51,567.46 บาท

5  ณ วนัส้ินปี ค้ าประกนัเกนิกวา่ระเบียบก าหนด 9 ราย มหีลักทรัพย์ทีดิ่นค้ าประกนัเกนิวงทีก่ าหนด 3 ราย เป็นเงิน 455,000 บาท
อยูร่ะหว่างด าเนินการ : แกไ้ขแล้วบางส่วน คงเหลือ 2 ราย 1) นายสมบูรณ์ วงัสันต์ 2) นางกฤติยา  ศรีอทุุมพร

6 จนท.สินเชื่อปลอมแปลงเอกสารสัญญาเงินกู ้โดยปลอมแปลงโฉนดทีดิ่นทีส่มาชิกน ามาเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกนัเงินกู ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก ณ วนัส้ินปี 22 ราย เป็นเงิน 
9,986,500 บาท ดอกเบีย้ค้างรับ 2,068,133.08 บาท และค่าปรับค้างรับ จ านวน 105,421.02 บาท
อยูร่ะหว่างด าเนินการ

7 บันทึกบัญชีเงินทีไ่ด้รับอดุหนุนกองทุนเพือ่การฟืน้ฟสูมาชิกทีเ่ข้าร่วมโครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร ไมเ่ป็นไปตามหนังสือตอบข้อหารือการบันทึก
บัญชีกจิกรรมฟืน้ฟอูาชีพของสมาชิกฯ (หนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทีก่ษ .0404/ว2527 ลว. 17 ก.ย. 2552)
อยูร่ะหว่างด าเนินการ

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 5
29 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด 1 ค้ าประกนัเกนิกวา่ระเบียบก าหนด 21 ราย ทุกเดือน 7 ธ.ค. 61 นายชินพัฒน ์พิมพ์เพราะ 

ขอ้ 1 ประเด็นเดิม ขอ้ที ่2- 8จากรายงานผู้สอบบญัช ี อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : แกไ้ขบางส่วน คงเหลือ 15 ราย 3 เม.ย. 62 จพส.อาวุโส
ที ่กษ 04 สร/763 ลว. 25 มิ.ย. 62 2 สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ แต่ติดภาระค้ าประกนั 23 ราย มลูค่าการค้ าประกนั 3,536,922 บาท 26 ก.ค. 62

อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : แกไ้ขบางส่วน  3 ราย คงเหลือ 20 ราย
3 สหกรณ์มเีงินรับฝากจากบุคคลภายนอก จ านวน 184 บัญชี เป็นเงิน 17,702,810.79 บาท

อยูร่ะหว่างด าเนินการ
4 จ่ายเงินกูไ้มเ่ป็นไปตามระเบียบก าหนด 51 สัญญา เป็นเงิน 29,374,217 บาท (ก าหนดเงินกูร้ะยะส้ันขั้นสูงไมเ่กนิ ร้อยละ 60 แห่งราคาประเมนิของผลิตผลเฉพาะส่วนเพือ่ขาย)

อยูร่ะหว่างด าเนินการ
5 จ านวนเงินกูค้งเหลือไมเ่ป็นไปตามระเบียบ (ทุกสัญญารวมกนัไมเ่กนิ 1 ล้านบาท) ณ วนัส้ินปี 2 ราย จ านวนเกนิกวา่ระเบียบ 101,800 บาท

อยูร่ะหว่างด าเนินการ
6 ค้ าประกนัเกนิกวา่ระเบียบก าหนด 854 ราย เป็นเงิน 32,580,047.50 บาท (ค้ าประกนัเกนิ 2 รายในเวลาเดียวกนั)

อยูร่ะหว่างด าเนินการ ก าหนดแลว้เสร็จ 31 มี.ค. 62
7 เกบ็รักษาเงินสดเกนิกวา่ระเบียบก าหนด (ก าหนดไมใ่ห้เกนิวนัละ 100,000 บาท) คดก.มมีติให้เกบ็เงินสดเกนิกวา่ระเบียบ ในระหวา่งเดือน ต.ค. 61 -ม.ีค. 62 ได้ไมเ่กนิวนัละ 2,500,000 บาท

 ไม่มีรายงาน
8 มลูีกหนี้กองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที ่ณ วนัส้ินปี 12,089,145 บาท เกนิกวา่เงินกองทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 2,976,530.69 บาท เนื่องจากน าเงินทีต้ั่งส ารองบ าเหน็จให้แกเ่จ้าหน้าทีแ่ละ

ลูกจ้างสหกรณ์ เป็นวงเงินกูย้ืมด้วย
ด าเนินการแลว้เสร็จ เพราะวงเงินเกดิจาก 1) เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที ่9,882,240 บาท 2) จากดอกผลทีเ่กดิจากกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าทีฯ่ 9,121,251.31 บาท

กลุม่สง่เสริมสหกรณ์ 6
30 สหกรณ์ผู้ใช้น้ าฝายตะลงุ จ ากัด 1 ลูกหนี้ปฏิเสธหนี้จ านวน 16 ราย เป็นเงินต้น 1,069,793.00 บาท ดอกเบีย้ค้างรับ 496,864.00 บาท ค่าปรับค้างรับ 152,326.00 บาท มผู้ีรับผิดชอบแล้ว จ านวน 4 ราย 21 ส.ค. 61 7 ก.ย. 61 น.ส.นรินทร์ ค าเมลี

(ข้อสังเกตผู้สอบบัญช)ี  และอยู่ระหวา่งด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จ านวน 12 ราย ทุกเดือน 9 พ.ย. 61 จพส.ชง.
(ข้อสังเกต/ผู้ตรวจการสหกรณ์)   - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : สหกรณ์ต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วและได้บันทึกถ้อยค า ลว.21 ก.พ. 62 ซ่ึงลูกหนี้ปฏิเสธหนี้ ทัง้จ านวน 4 ราย คงเหลือ 8 รายอยู่ระหวา่งการ
(ตรวจการสหกรณ์ ค าส่ังที่ สร 32/2559 ลว. 8 พ.ย. 59) สอบข้อเท็จจริงเนื่องจากอยู่นอกหมูบ่้าน 4 ม.ค. 61

2 รายละเอยีดเงินรอเรียกคืนเป็นรายการทีเ่กดิขึ้นระหวา่งปี แต่งบทดลองแสดงรายการเป็นยอดยกมา 7 มี.ค. 62
แก้ไขแลว้ : ได้แกไ้ขรายละเอยีดในงบทดลองให้ตรงกบัข้อสังเกตผู้สอบบัญชีแล้ว 3 เม.ย. 62

1 พ.ค. 62
10 มิ.ย. 62
22 ก.ค. 62

31 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งกุลาท่าตูมหน่ึง จ ากัด 1 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูร้ะยะส้ัน มกีารท าสัญญาและหนังสือค้ าประกนัไมเ่พยีงพอ โดยหนี้คงเหลือมมีลูค่าสูงกวา่หลักทรัพย์ 50 สัญญา เป็นจ านวนเงิน ทุกเดือน 1 พ.ย. 61 นายกติติศักด์ิ  ไชยกติติ
เป็นเงิน 34,569,956 บาท 27 ธ.ค. 61 นวส.ชก./ผอ.กสส.6
 - ไม่มีรายงาน 7 มี.ค. 62

2 การค้ าประกนัเงินกูย้ืมด้วยบุคคลไมเ่ป็นไปตามระเบียบ ยกมา 536 คน มลูค่าค้ าประกนั 182,533,848.67 บาท 3 เม.ย. 62
 - อยูร่ะหวา่งด าเนินการและติดตาม : แก้ไขแล้วบางส่วน คือ ใหค้้ าประกนัสัญญาเงินกูเ้ปน็ไปตามระเบยีบ 380ราย คงเหลือ 156ราย มูลค่าค้ าประกนัเกนิระเบยีบ 170,420,718.70 บาท

3 มลูีกหนี้กองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที ่ยกมา 7,881,050 บาท เกนิกวา่เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าทีแ่ละทุนสะสมเพือ่วงเงินกองทุน
สงเคราะห์เจ้าหน้าที ่5,585,570 บาท เนื่องจากสหกรณ์น าเงินทีต้ั่งส ารองบ าเหน็จให้แกเ่จ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างสหกรณ์เป็นวงเงินกูย้ืม
ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามค าแนะน าของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : สหกรณ์อยูร่ะหว่างด าเนินการแก้ไข

32 สหกรณ์การเกษตรสตรีทา่ตูม จ ากัด 1 มกีารจ่ายเงินกูเ้กนิกวา่วงเงินทีร่ะเบียบก าหนด จ านวน 2 ราย เป็นเงิน  451,550.00  บาท  (ระเบียบก าหนดวงเงินกูไ้มเ่กนิ 200,000 บาท/รายนางพทิยา จงใจ เกนิระเบียบ 230,550 บาท ทุกเดือน 25 ต.ค. 61 น.ส.นรินทร์  ค าเมลี
/นางสุกญัญา หล่าบรรเทา เกนิระเบียบ 221,000 บาท) 7 มี.ค. 62 จพส.ชง.
ติดตาม : ให้สมาชิกมาท าหนังสือรับสภาพหนี้ (หนังสือใช้หนี้) โดยขอผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน (นางสุกญัญา หล่าบรรเท่า = 1,000 บาท /นางพทิยา จงใจรักษ ์=500 บาท) 12 มี.ค. 62
 ณ 26 ก.ค. 62 ยังไมม่าช าระ 21-มี.ค.-62

2 มกีารค้ าประกนัด้วยบุคคลเกนิกวา่ทีร่ะเบียบสหกรณ์ ฯ ก าหนด จ านวน 5 ราย 3-เม.ย.-62
 -แก้ไขแลว้เสร็จ : สหกรณ์ได้ให้สมาชิกทัง้ 5 ราย มาด าเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแล้ว 21-มี.ค.-62

23 เม.ย. 62
1 พ.ค. 62

28-พ.ค.-62
21-มิ.ย.-62
26-ก.ค.-62

33 สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด 1 ไมป่ฏิบัติตามระเบียบ วา่ด้วย การจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก พ.ศ. 2558 มลูีกหนี้ค้างนานเกนิกวา่ 2 ปี 8 ราย 4-ม.ค.-62 28-ม.ค.-62 นายกติติศักด์ิ  ไชยกติติ
(2)-(6) ประเด็นใหม ่ตามข้อสังเกตทีต่รวจพบจากการตรวจสอบบัญชีเป็นเงิน 256,977 บาท และลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก 4 ราย เป็นเงิน 25,291 บาท 7 มี.ค. 62 นวส.ชก./ผอ.กสส.6
ประจ าปี ที ่กษ 04 สร/680 ลว. 4 ม.ิย. 62  -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : สหกรณ์ได้ติดตามใหล้กูหน้ีการค้า(บุคคลภายนอก) จ านวน 4 ราย วันที ่28 ก.พ.62 ได้รับช าระหน้ี 3-เม.ย.-62

จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 23,661 บาท คงเหลอื 1 ราย เป็นเงิน 1,630 บาท อยูร่ะหว่างติดตาม 4 ก.ค. 62(ข้อ2-6)

2
สหกรณ์ฯให้สมาชิกกูไ้มเ่ป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วย การให้เงินกูแ้ละดอกเบีย้เงินกู ้พ.ศ. 2557 ทีก่ าหนดไวใ้ห้สมาชิกกูไ้ด้ไมเ่กนิ 800,000 บาท จ านวน 1 ราย 2 สัญญา      เป็นเงินจ านวน
846,720 บาท 2-6 ทกุวันที ่25

 - ติดตาม : ติดตามสมาชิกรายดังกล่าวเพือ่ให้น าเงินส่วนต่างทีเ่กนิวงเงินกูม้าช าระให้ถูกต้องตามระเบียบ
3 ณ วนัส้ินปี สหกรณ์ฯ มภีาษมีลูค่าเพิม่ลูกหนี้กรมสรรพากร คงเหลือจ านวน 760,906.80 บาท ซ่ึงในจ านวนนี้เป็นการน าภาษซ้ืีอทีไ่มเ่กีย่วข้องกบักจิการทีต้่องเสียภาษมีลูค่าเพิม่                มาค านวณรวมด้วย จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน 371,372.08 บาท

 - ติดตาม : ได้ยื่นแบบรายการและช าระภาษพีร้อมเงินเพอม่แล้วทีส่รรพากรอ าเภอสนม และยื่นค าร้องของดเบีย้ปรับ /เงินเพิม่ภาษอีากร ตามประมวลรัษฎากร
4 ณ วนัส้ินปีบัญชี สหกรณ์มรีายชื่อสมาชิกซ้ ากนั 6 ราย มลูค่าหุน้คงเหลือจ านวน 130,230 บาท

 - ติดตาม : ส่งเอกสารให้ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ แกไ้ขข้อมลู

5
ระหวา่งปีมรีายการเปิดบัญชีเงินรับฝากจ านวน 35 บัญชี เป็นเงิน 433,638.77 บาท ไมม่หีนังสือขอเปิดบัญชีและตัวอย่างลายมอืชื่อผู้มอี านาจถอนเงินจ านวน 17 บัญชี เป็นเงิน 54,890.99 บาท
และมหีนังสือขอเปิดบัญชีแต่ไมม่ตัีวอย่างลายมอืชื่อผู้มอี านาจถอนเงินจ านวน 9 บัญชี เป็นเงิน 11,718.57 บาท
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการ : แจ้งสมาชิก 17 บัญชีแล้ว ยังไมม่าด าเนินการ

6  สหกรณ์ฯ มนี้ ามนัขาดบัญชีปีปัจจุบันจ านวน 5,604.88 ลิตรเป็นเงินตามราคาขาย 158,734.42 บาท
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการ :  จะน าเข้าทีป่ระชุมใหญ่เพือ่ตัดสินค้าขาดบัญชี



-๕๗- 
 

 

32 สหกรณ์การเกษตรสตรีทา่ตูม จ ากัด 1 มกีารจ่ายเงินกูเ้กนิกวา่วงเงินทีร่ะเบียบก าหนด จ านวน 2 ราย เป็นเงิน  451,550.00  บาท  (ระเบียบก าหนดวงเงินกูไ้มเ่กนิ 200,000 บาท/รายนางพทิยา จงใจ เกนิระเบียบ 230,550 บาท ทุกเดือน 25 ต.ค. 61 น.ส.นรินทร์  ค าเมลี
/นางสุกญัญา หล่าบรรเทา เกนิระเบียบ 221,000 บาท) 7 มี.ค. 62 จพส.ชง.
ติดตาม : ให้สมาชิกมาท าหนังสือรับสภาพหนี้ (หนังสือใช้หนี้) โดยขอผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน (นางสุกญัญา หล่าบรรเท่า = 1,000 บาท /นางพทิยา จงใจรักษ ์=500 บาท) 12 มี.ค. 62
 ณ 26 ก.ค. 62 ยังไมม่าช าระ 21-มี.ค.-62

2 มกีารค้ าประกนัด้วยบุคคลเกนิกวา่ทีร่ะเบียบสหกรณ์ ฯ ก าหนด จ านวน 5 ราย 3-เม.ย.-62
 -แก้ไขแลว้เสร็จ : สหกรณ์ได้ให้สมาชิกทัง้ 5 ราย มาด าเนินการแกไ้ขเรียบร้อยแล้ว 21-มี.ค.-62

23 เม.ย. 62
1 พ.ค. 62

28-พ.ค.-62
21-มิ.ย.-62
26-ก.ค.-62

33 สหกรณ์การเกษตรสนม จ ากัด 1 ไมป่ฏิบัติตามระเบียบ วา่ด้วย การจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก พ.ศ. 2558 มลูีกหนี้ค้างนานเกนิกวา่ 2 ปี 8 ราย 4-ม.ค.-62 28-ม.ค.-62 นายกติติศักด์ิ  ไชยกติติ
(2)-(6) ประเด็นใหม ่ตามข้อสังเกตทีต่รวจพบจากการตรวจสอบบัญชีเป็นเงิน 256,977 บาท และลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก 4 ราย เป็นเงิน 25,291 บาท 7 มี.ค. 62 นวส.ชก./ผอ.กสส.6
ประจ าปี ที ่กษ 04 สร/680 ลว. 4 ม.ิย. 62  -อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : สหกรณ์ได้ติดตามใหล้กูหน้ีการค้า(บุคคลภายนอก) จ านวน 4 ราย วันที ่28 ก.พ.62 ได้รับช าระหน้ี 3-เม.ย.-62

จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 23,661 บาท คงเหลอื 1 ราย เป็นเงิน 1,630 บาท อยูร่ะหว่างติดตาม 4 ก.ค. 62(ข้อ2-6)

2
สหกรณ์ฯให้สมาชิกกูไ้มเ่ป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วย การให้เงินกูแ้ละดอกเบีย้เงินกู ้พ.ศ. 2557 ทีก่ าหนดไวใ้ห้สมาชิกกูไ้ด้ไมเ่กนิ 800,000 บาท จ านวน 1 ราย 2 สัญญา      เป็นเงินจ านวน
846,720 บาท 2-6 ทกุวันที ่25

 - ติดตาม : ติดตามสมาชิกรายดังกล่าวเพือ่ให้น าเงินส่วนต่างทีเ่กนิวงเงินกูม้าช าระให้ถูกต้องตามระเบียบ
3 ณ วนัส้ินปี สหกรณ์ฯ มภีาษมีลูค่าเพิม่ลูกหนี้กรมสรรพากร คงเหลือจ านวน 760,906.80 บาท ซ่ึงในจ านวนนี้เป็นการน าภาษซ้ืีอทีไ่มเ่กีย่วข้องกบักจิการทีต้่องเสียภาษมีลูค่าเพิม่                มาค านวณรวมด้วย จ านวน 8 รายการ เป็นเงิน 371,372.08 บาท

 - ติดตาม : ได้ยื่นแบบรายการและช าระภาษพีร้อมเงินเพอม่แล้วทีส่รรพากรอ าเภอสนม และยื่นค าร้องของดเบีย้ปรับ /เงินเพิม่ภาษอีากร ตามประมวลรัษฎากร
4 ณ วนัส้ินปีบัญชี สหกรณ์มรีายชื่อสมาชิกซ้ ากนั 6 ราย มลูค่าหุน้คงเหลือจ านวน 130,230 บาท

 - ติดตาม : ส่งเอกสารให้ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ แกไ้ขข้อมลู

5
ระหวา่งปีมรีายการเปิดบัญชีเงินรับฝากจ านวน 35 บัญชี เป็นเงิน 433,638.77 บาท ไมม่หีนังสือขอเปิดบัญชีและตัวอย่างลายมอืชื่อผู้มอี านาจถอนเงินจ านวน 17 บัญชี เป็นเงิน 54,890.99 บาท
และมหีนังสือขอเปิดบัญชีแต่ไมม่ตัีวอย่างลายมอืชื่อผู้มอี านาจถอนเงินจ านวน 9 บัญชี เป็นเงิน 11,718.57 บาท
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการ : แจ้งสมาชิก 17 บัญชีแล้ว ยังไมม่าด าเนินการ

6  สหกรณ์ฯ มนี้ ามนัขาดบัญชีปีปัจจุบันจ านวน 5,604.88 ลิตรเป็นเงินตามราคาขาย 158,734.42 บาท
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการ :  จะน าเข้าทีป่ระชุมใหญ่เพือ่ตัดสินค้าขาดบัญชี

34 สหกรณ์โคเน้ือสรุินทร์วากิวยางสว่าง จ ากัด 1 ไมป่ฏิบัติตามระเบียบวา่ด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และฝากประจ า คือไมไ่ด้จัดท าค าขอแจ้งเปิดบัญชี จ านวน 83 บัญชี 4-มี.ค.-61 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ
 - ติดตาม : เหลือ 7 บัญชี อยู่ระหวา่งประสานกบัสมาชิกเนื่องจากสมาชิกอยู่ต่างจังหวดั 3-เม.ย.-62 ผอ.กสส.6/นวส.ชก.

1-พ.ค.-62 และ น.ส.เสาวลักษณ์ สุขชัย
จพส.

35 สหกรณ์โคนมรัตนบุรี จ ากัด 1 ไมบ่ันทึกรายการเงินสดในวนัทีเ่กดิรายการ (พรบ.สหกรณ์ 2542 ม. 65 ) 25 ของทุกเดือน 1-พ.ค.-62 นายกติติศักด์ิ ไชยกติติ
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ณ 19 ม.ิย. 62 จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั 24-มิ.ย.-62 ผอ.กสส.6/นวส.ชก.

(รายงานการสอบบ/ช+งบการเงิน ) 2 ถังน้ านมดิบไมม่มีาตรวดัปริมาณน้ านมดิบในตัวถัง ท าให้ไมส่ามารถตรวจนับน้ านมดิบคงเหลือในตัวถังได้ (ธรุกจิรวบรวม)
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : สหกรณ์ฯ วางแผนจะติดต้ังเคร่ืองชั่งน้ าหนักในสหกรณ์ ประมาณ 1 ปี

3 ในแต่ละรอบการผลิตอาหารสัตว ์ไมม่กีารทดสอบการค านวณต้นทุนการแปรรูปอาหารสัตว ์ท าให้ไมส่ามารถตรวจสอบการเบิกวตัถุดิบไปใช้เพือ่น าไปแปรรูป
ในแต่ละคร้ังตามปริมาณทีก่ าหนดได้
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ก าหนดแกไ้ขภายใน 30 วนั (ณ 19 ม.ิย. 62)

4 มสีมาชิกลาออกแล้วแต่ยังมบีัญชีเงินฝากอยู่จ านวน 393.39 บาท (ถือวา่มเีงินรับฝากจากบุคคลภายนอก)
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : แจ้งให้มารับเงิน และก าหนดแผนแกไ้ขภายใน 1 ปี (ณ 19 ม.ิย. 62)

5 การบันทึกบัญชีใช้โปรแกรมของกตส.แต่ในการบันทึกรายการทีเ่กดิขึ้นทุกระบบไมไ่ด้เชื่อมโยง/สัมพนัธก์บับัญชีแยกประเภท และไมม่กีารส ารองข้อมลูไวภ้ายนอก
 /เปล่ียนรหัสผ่านทุกๆ 6 เดือน
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ก าหนดแผนแกไ้ขภายใน 1 ปี (ณ 19 ม.ิย. 62)

6 มกีารขายสินค้าให้สมาชิกเป็นเงินเชื่อ แต่ไมม่กีารก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้  (ข้อสังเกตเดิม)
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : จะก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ และวางแผนแกไ้ขภายใน 1 ปี (ณ 19 ม.ิย. 62)

7 มกีารยืมเงินทดรองยกมาจากปีกอ่น 124,825 บาท ในระหวา่งปีมกีารจ่ายเงินทดรอง จ านวน 241,000 บาท ได้รับคืนแล้ว 331,000 บาท
คงเหลือ 34,825 บาท ณ 31 ธ.ค. 2561 ซ่ึง สหกรณ์ไมไ่ด้ก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้  (ข้อสังเกตเดิม)
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : จะก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ และวางแผนแกไ้ขภายใน 1 ปี (ณ 19 ม.ิย. 62)

8 จ่ายเงินกูแ้ต่ไมม่สัีญญาเงินกู ้ณ 31 ธ.ค. 61 จ านวน 7 ราย 7 สัญญา เป็นเงิน 462,039.19 บาท (ลน.ระยะส้ัน 4 สญ. จ านวน 58,285 บาท,
ลน.ระยะปานกลาง 3 สญ. จ านวน 403,754.19 บาท)
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ติดตามหนี้และสอบทานหนี้ วางแผนแกไ้ขให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี (ณ 19 ม.ิย. 62)

9 ลูกหนีสินค้าขาดบัญชีจ านวน 315,388 บาทซ่ึงจนท.สหกรณ์.ได้ท าหนังสือรับสภาพหนี้ไวแ้ต่หลักประกนัไมเ่พยีงพอต่อมลูค่าหนี้และช าระหนี้บางส่วนคงเหลือ
จ านวน 257,387 บาท(ณ 31 ธ.ค. 61)
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : หักหนี้จากเงินเดือนทุกเดือน วางแผนแกไ้ขให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี (ณ 19 ม.ิย. 62)

10 จนท.สหกรณ์ม ี5 คน ได้จัดท าสัญญาจ้างและหลักประกนัการท างานแล้วแต่ยังไมค่รบถ้วนตามระเบียบ
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : แจ้งให้พนักงานมาท าสัญญาให้ครบถ้วน วางแผนแกไ้ขให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี (ณ 19 ม.ิย. 62)

11 ไมพ่บรายงานการตรวจสอบกจิการเป็นลายลักษณ์อกัษร ของผู้ตรวจสอบกจิการ ตามข้อบังคับ
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : แจ้งผู้ตรวจสอบกจิการ วางแผนแกไ้ขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั (ณ 19 ม.ิย. 62)

12 มค่ีาบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ค้างจ่าย จ านวน 75,734.65 บาท
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม :ชี้แจงวา่สหกรณ์ฯขาดทุนสะสมมาหลายปีไมม่เีงินช าระ วางแผนแกไ้ขให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี (ณ 19 ม.ิย. 62)

13 มเีงินปันผลค้างจ่าย จ านวน 33,144.11 บาท เงินเฉล่ียคืนธรุกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ านวน 3,372.25 บาทและเงินเฉล่ียคืนธรุกจิรวบรวมค้างจ่าย 
จ านวน 2,069.62 บาท ซ่ึงในระหวา่งปีไมม่กีารเคล่ือนไหว
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : ชี้แจงวา่สหกรณ์ฯ ขาดทุนสะสมมาหลายปีไมม่เีงินช าระ วางแผนแกไ้ขให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี (ณ 19 ม.ิย. 62)

14 มลูค่าต่อหุน้คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 61 จ านวน 25.70 บาท ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามค าแนะน านทส.เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุน้กรณีสหกรณ์
ขาดทุนสะสม พ.ศ. 2549 (สหกรณ์ขาดทุนสะสม 12,228,193.18 บาท มหีนี้สินสูงกวา่ทรัพย์สิน 4,333,709.07 บาท)
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการและติดตาม : จะปฏิบัติตามค าแนะน า วางแผนแกไ้ขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั (ณ 19 ม.ิย. 62)

36 สหกรณ์การเกษตรดอนแรด จ ากัด 1 จัดท าบัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู ้สมดุซ้ือ สมดุขาย รวมถึงทะเบียนคุมสินค้าไมเ่รียบร้อยเป็นปัจจุบัน 25 ของทุกเดือน 10-มิ.ย.-62 น.ส.นรินทร์ ค าเมลี
((ข้อ1)ข้อสังเกตเพิม่เติม ณ 31 ม.ค. 62)  - ติดตาม : สหกรณ์แกไ้ขเรียบร้อยบางส่วน คงเหลือประเด็น การท าทะเบียนคุมสินค้า ซ่ึงอยู่ระหวา่งด าเนินการ จพส.ชง.

และ น.ส.เสาวลักษณ์ สุขชัย
จพส.

37 สหกรณ์ก้าวหน้าพัฒนาเกษตรทา่ตูม จ ากัด 1 มคีวามเส่ียงด้านสภาพคล่อง อาจไมส่ามารถช าระหนี้สินและภาระผูกพนัได้ตามก าหนดเนื่องจากมเีงินฝากธนาคาร 3,556.65 บาท ซ่ึงสหกรณ์มเีจ้าหนี้รวม ครั้งแรก 30 เม.ย. 62 10-มิ.ย.-62 น.ส.นรินทร์ ค าเมลี
(รายงานสอบบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 พ.ย. 61) จ านวน 647,319.34 บาท ต่อไปทุกวนัที่ 23 ของเดือน จพส.ชง.

 - อยูร่ะหว่างด าเนินการ : มแีผนการจ าหน่ายทรัพย์สิน(โรงสี)และติดตามเร่งรัดหนี้สินจากสมาชิกเพือ่จะน าเงินส่งช าระเจ้าหนี้ต่อไป และ นางอษุณิภา อกอุน่
2 มผีลขาดทุนสุทธ ิ106,164.03 บาท ขาดทุนสะสม จ านวน 190,436.56 บาท มหีนี้สินมากกวา่ทรัพย์สิน 87,261.26 บาท เส่ียงต่อการไมส่ามารถด าเนิน จพส.

กจิการอย่างต่อเนื่องได้
 - ไม่มีรายงาน

3 มมีลูค่าหุน้คงเหลือ 768.14 บาท (ตามข้อบังคับหุน้ละ 100 บาท) ซ่ึงจะไมส่ามารถจ่ายคืนค่าหุน้ให้แกส่มาชิกได้
 - ไม่มีรายงาน

4 ให้บริการหยอดข้าวเป็นเงินเชื่อ จ านวน 164,200 บาท 67 ราย ไมม่รีะเบียบ และไมไ่ด้ก าหนดแผนขออนุมติัจากทีป่ระชุมใหญ่
 - แก้ไขเรียบร้อยแลว้ : ได้ก าหนดเข้าทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี เมอืวนัที ่10 พ.ค. 62

5 มคีวามเส่ียงด้านเครดิต เนื่องจากลูกหนี้ช าระหนี้ล่าช้ากวา่ก าหนด ณ วนัส้ินปีจ านวน 214,550 บาท ถึงแมจ้ะมรีายการรับในภายหลังปี จ านวน 154,210 บาท
 -แก้ไขเรียบร้อยแลว้ : ได้ติดตามลูกหนี้มาช าระหนี้ให้สก.เรียบร้อยแล้ว

6 จากรายงานประจ าปี ไมป่รากฏวาระการพจิารณาอนุมติังบการเงินต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2 ปีบัญชี คือ ปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่30 พ.ย. 2559  และปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่30 พ.ย. 60
 - แก้ไขเรียบร้อยแลว้ : ได้น าเข้าทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี เมือ่วนัที ่10 พ.ค. 2562 และงบการเงินพจิารณาอนุมติัต่อทีป่ระชุม

7 สหกรณ์มกี าไรสุทธริอการจัดสรรจ านวน 6,675.30 บาท ( ปี 2558 จ านวน 975.49 บาท ปี 2559 จ านวน 5,699.81 บาท ) 
 - แก้ไขเรียบร้อยแลว้ : ได้จัดสรรก าไรตามทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี เมือ่วนัที ่10 พ.ค. 62 (ปบีญัช ี2558 จ านวน 975.49 บาท จัดสรรเปน็ค่าบ ารุงสันนิบาต 9.75 บาท+ทนุส ารอง 965.74 บาท

ปบีญัช ี2559 จ านวน 5,699.81 บาท จัดสรรเปน็ ค่าบ ารุงสันนิบาต 59.99 บาท + ทนุส ารอง ,642.82 บาท)

8 มโีรงสีทีซ้ื่อเป็นเงินเชื่อไวส้ าหรับบริการสีข้าว ต้ังแต่ปี 2559 แต่ไมไ่ด้ด าเนินธรุกจิสีข้าวต้ังแต่ปี 2560 และยังคงมเีจ้าหนี้โรงสีจ านวน 185,000 บาท
 - แก้ไขเรียบร้อยแลว้ : ได้ช าระหนี้เจ้าหนี้โรงสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมแีผนอนุมติัในทีป่ระชุมใหญ่สามญั ให้จ าหน่ายเพือ่น าเงินมาช าระหนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์

9 ไมม่กีารติดตามผลการด าเนินงานเทียบกบัแผนการด าเนินงานในการประชุมคดก.ประจ าเดือน
 - แก้ไขเรียบร้อยแลว้ : มกีารติดตามผลการด าเนินงานเทียบกบัแผนการด าเนินงานในทีป่ระชุมคดก .

10 ไมป่รากฏรายงานผู้ตรวจสอบกจิการเป็นลายลักษณ์อกัษร ตามข้อบังคับ
 - แก้ไขเรียบร้อยแลว้ : สก.ยืนยันวา่ได้น ารายงานผู้ตรวจสอบกจิการเข้าทีป่ระชุมใหญ่ตามระเบียบ

38 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปทีดิ่นทา่ตูมหน่ึง จ ากัด 1 มลูีกหนี้เงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าทีค่งเหลือ ยกมา ณ 30 ก.ย. 61 มเีงินกองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าทีค่งเหลือ 8,712,200 บาท ซ่ึงเกนิวงเงินกองทุนฯ ตามระเบียบจ านวน 5,585,570 บาท 22 ของทุกเดือน 1-พ.ค.-62 น.ส.นรินทร์ ค าเมลี
 - รายงานการตรวจสอบบัญชี คร้ังที่ 2 ส าหรับปีส้ินสดวนัที่ 31 ม.ีค. 62 เนื่องจากน าเงินบ าเหน็จให้แกเ่จ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างสหกรณ์เป็นวงเงินกูย้ืม 24-มิ.ย.-62 จพส.ชง.
(งวด 1 เม.ย. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61)  - อยูร่ะหว่างด าเนินการ/ติดตาม :  ณ 31 พ.ค. 62 ได้รับช าระหนี้ 133,600 บาท คงเหลือ 9,257,200 บาท

2 ค้ าประกนัด้วยบุคคลเกนิกวา่ระเบียบก าหนด (เกนิ 2 คน) จ านวน 156 ราย มลูค่าการค้ าประกนั 175,348,944 บาท (ยกมา ณ 30 ก.ย. 61)
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการ/ติดตาม :  ณ 31 พ.ค. 62 แกไ้ขบางส่วน คงเหลือ 193 ราย มลูค่าค้ าฯเหลือ 91,121,328.71 บาท

3 หลักทรัพย์ค้ าประกนัไมคุ้่มมลูค่าหนี้ จ านวน 46 สัญญา เป็นเงินจ านวน 34,569,956 บาท
 - อยูร่ะหว่างด าเนินการ/ติดตาม :  ก าลังแกไ้ขและเร่งรัดหนี้



-๕๘- 
 

 
 

 ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน           1  แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  ก.ค. 62  จ านวน           15   แห่ง 
 ยังไม่รายงานความเคลื่อนไหว เดือน ก.ค. 62 จ านวน           24  แห่ง 

        
   สรุปข้อมูล : รายงานผลการแก้ไขข้อสังเกต/รายงานของผู้สอบบัญชี (กลุ่มเกษตรกร)  จ านวน  2 แห่ง  
ประกอบด้วย  ติดตาม  2  แห่ง  

     
 ข้อสังเกตเพ่ิม     จ านวน         -   แห่ง 
 รายงานข้อสังเกต  เดือน  ก.ค. 62  จ านวน           1   แห่ง   

      
  มติ กลุ่มฯ ชี้แจงรายละเอียดมีดังนี้ 
   1. สกก.ล าดวน จก. เงินกู้ 14 ล้าน แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว แก้โดยวิธีใดให้ตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขด้วย  
   2. สค.ตระแสง จก. เคลื่อนไหวทุกเดือน แต่มียอดสูง มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ไปติดตาม แก้ไขให้แล้วเสร็จ 
   3. สอ.อุดมศึกษา จก. มอบ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ไปติดตามให้สหกรณ์ท าหนังสือรายงาน ชี้แจง ตามที่ 
       นายทะเบียนสั่งการ 
   4. สก.บ้านมั่นคง จก. เป็นขอ้สังเกตที่พบมานานแล้ว ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ แนะน าไปแล้วไม่เกิดผล เจ้าหน้า
       ส่งเสริมสหกรณ์ แนะน าให้สหกรณ์บันทึกในรายงานการประชุม แต่ไม่ท าตาม ให้ออกเป็นค าสั่ง 
   5. สก.ร้านค้าอาชีวศึกษา จก. มอบ นางจิราภร บูรณ์เจริญ ไปติดตามให้สหกรณ์แก้ไขข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี 
   6. สอ. ตชด.21 จก. และ สอ.คุรุสัมพันธ์ จก.  ให้เจ้าหน้าส่งเสริมสหกรณ์ติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไข 
      ข้อสังเกต และรายงานให้สหกรณ์จังหวัดทราบด้วย 
   7. สกก.กาบเชิง จก. น าที่ดิน สปก. มาค้ าประกัน ให้เปลี่ยน ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
     

39 สหกรณก์ารเกษตรทา่ตูม จ ากัด 1 ขายทีดิ่นต่ ากวา่ทุน ตามมติ คดก.ที ่12/2560 วนัที ่5 ม.ิย. 61 โดยขายในราคา 1,450,000 บาท ทีดิ่นมรีาคาทุน 1,535,000 บาท ต่ ากวา่ทุน 85,000 บาท ภายใน 15 วัน น.ส.นรินทร์ ค าเมลี
ข้อสังเกตท่ีตรวจพบจากการตรวจบัญชี คร้ังท่ี 2 2 ถอนเงินฝาก 2 บัญชี 131 คร้ัง เป็นเงิน 102,890,014.41 บาท และถอนเงินจากสหกรณ์อืน่ 2 บัญชี 7 คร้ัง เป็นเงิน7,900,000 บาท แต่ไมม่กีารจัดท าบันทึกอนุมติัการถอนตามระเบียบสหกรณ์ นบัแต่ตรวจการเสร็จ จพส.ชง. / ผู้ตรวจการ

วา่ด้วยรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน 
3 สหกรณ์ไมไ่ด้จัดท าสมดุซ้ือสินค้า สมดุขายสินค้า ทะเบียนคุมสินค้า และรายงานผลิตน้ าด่ืม ตามพรบ.สหกรณ์ ม. 65 ทีต้่องท าบัญชีตามแบบและรายการตามทีน่ทส.ก าหนดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง นายกติติศักด์ิ  ไชยกติติ

และลงนายการบัญชีต้องมเีอกสารประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน นวส.ชก/ผอ.กสส.6
4 จ่ายเงินกูท้ัง้ส้ิน 2,083 สัญญา เป็นเงิน 68,070,482 บาท และมกีารประชุมคณะกรรมการเงินกู ้(4 เม.ย. 61-17 ส.ค. 6)จ านวน 20 คร้ัง ยังไมม่ลีายมอืชือ่คณะกรรมการพจิารณาอนุมติัเงินกูใ้น

รายงานการประชุมทุกคร้ังและไมไ่ด้บันทึกรายงานการประชุมเป็นลายมอื เป็นการพมิพแ์ล้วน ามาแปะในสมดุรายงานการประชุม
5 สัญญากูจ้ านวน 103 สัญญา เป็นเงิน 18,915,078 บาท ไมม่ลีายมอืชือ่พยาน และผู้รับรองลายพมิพน์ิ้วมอืจ านวน 94 สัญญา เปูนเงิน 19,576,200 บาท
6 จ่ายเงินกูไ้มเ่ป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ก าหนด คือ เงินกูร้ะยะส้ันและระยะปานกลางก าหนดไวไ้มเ่กนิ 600,000 บาท แต่ ณ 31 ธ.ค. 61 มลุีกหนี้จ านวน 270 สัญญากูเ้กนิกวา่ 600,000 บาท 

ถ้ามหีลักทรัพย์ค้ าประกนัให้กูไ้ด้ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท แต่พบวา่ มจี านวน 1 รายเกนิกวา่ทีก่ าหนด เป็นเงิน 3,079,900 บาท

40 สหกรณโ์คเน้ือหนองเมธ ีจ ากัด 1 ในระหวา่งปี จ่ายเงินกูโ้ดยไมไ่ด้หักค่าหุน้ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 800 บาท 25-ก.ค.-62 18-ก.ค.-62 น.ส.นรินทร์ ค าเมลี
 - แก้ไขแลว้เสร็จ จพส.ชง.

และ นางอษุณิภา อกอุน่
จพส.

กสส.รายงาน
ผลการแก้ไขแลว้

กลุม่สง่เสริมสหกรณ ์4
1 กลุม่เกษตรกรเลีย้งสตัว์กระออม 1 จดัสรรก าไรสุทธิเข้าทุนต่างๆแต่ไม่ได้ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับทุนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 28 มิ.ย. 62 นางสุภาวดี บุญแกว้  

 - ติดตาม : จะน าเขา้ทีป่ระชมุ คดก.เพือ่จะก าหนดระเบยีบขึน้ถอืใช้ จพส.
2 ไม่ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานเทยีบกบัแผนในการด าเนินการประจ าเดือน

 - ติดตาม : จะน าเขา้ทีป่ระชมุ คดก. ท าแผนเพือ่เทยีบผลการด าเนินงาน

3 ผู้ตรวจสอบกจิการไม่มีรายงานผลการตรวจสอบเปน็ลายลักษณ์อกัษร

 - ติดตาม : จะน าเขา้ทีป่ระชมุคดก.เพือ่แนะน าผู้ตรวจสอบกจิการต่อไป

2 กลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวบ์า้นจังเกา 1 ผู้ตรวจสอบกจิการไม่มีรายงานผลการตรวจสอบเปน็ลายลักษณ์อกัษร 30 ก.ค. 62
 - ติดตาม : จะรายงานเปน็ลายลักษณ์อกัษรเขา้ทีป่ระชมุ คดก. ในเดือนส.ค. 62

ทะเบียนคุมข้อสงัเกตกลุม่เกษตรกร

ที่ ช่ือสหกรณ์ รายการ ผู้รับผิดชอบ
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  4.5.2  เร่ือง  การช าระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ช าระบัญชีทั้งหมด 115 แห่ง (สหกรณ์ 82 แห่ง 
กลุ่มเกษตรกร 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 
                                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  2   แห่ง 
    ถึงขั้นตอนที่ 2 (รับมอบทรัพย์สิน/จัดท างบดุลฯ) จ านวน  3   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  2   แห่ง 
        ถึงขั้นตอนที่ 6 (จัดการทรัพย์สิน/หนี้สิน)  จ านวน  1   แห่ง 

        ถึงขั้นตอนที่ 7 (จัดท ารายงานย่อ/ส่งให้ผู้สอบบัญชี) จ านวน  2   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)   
 
   มติ  ประธานฯ แจ้งว่า ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ชี้แจงกรณีสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า ค าสั่ง
ของนายทะเบียนสหกรณ์ รายงานผลให้ สหกรณ์จังหวัด ทราบด้วย 
 
  



-๖๐- 
 

  4.5.3 เรื่อง  การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ ์ 
ที่ ช่ือสหกรณ์ รายการ ผลการแก้ไข ว/ด/ป.ทีร่ายงาน

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรสุรินทร์ จก. 1. จา่ยเงินเฉล่ียคืนให้สมาชิกไม่เป็นไปตามข้อบังคับ 1. สหกรณ์มีมติเรียกคืนเงินจากสมาชิก เมื่อปี 2558  สหกรณ์ต้ังบัญชีเป็นเงินรอเรียกคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561                                        13 มี.ค.62

     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

2 สหกรณ์การเกษตรต าบลด่าน จก.1. สินค้าขาดบัญชี จ านวน 153,972.78 บาท 1. จนท.ของสหกรณ์รวม 2 ราย เป็นผู้รับผิดชอบได้รับช าระเสร็จส้ินแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2561 10 มิ.ย.62

2. รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 11 บัญชี  เป็นเงิน 86,706.57 บาท 2. เจา้ของบัญชีมาถอนเงินฝากคืนครบถ้วนแล้ว

3. จา่ยเงินกู้ไม่ผ่านการอนมุัติจาก คกก.พิจารณาเงินกู้ คงเหลือ 27 สัญญา 3. สมาชิกช าระแล้ว  19 สัญญา คงเหลือ 8 สัญญา เป็นเงนิ 47,200 บาท

    เป็นเงิน 217,116.04 บาท

3 สกก.พัฒนานาเสือก จก. เงินสดขาดบัญชี จ านวน  187,416.00 บาท อยู่ในความรับผิดชอบของอดีตเหรัญญกิ ช าระงวดละ 2,500.-บาท คงเหลือ 69,716.- บาท 1 ก.ค.62

4 สกก.นคิมปราสาท จก. 1. สินค้าขาดบัญชี จ านวน 444,326.22 บาท 1. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิดโดยศาลมีค าพิพากษาให้ช าระหนี้ 8 ก.ค.62

    ได้รับช าระเดือนม.ิย.62 จ านวน 2,000.00 บาท ยอดคงเหลือ ต้นเงนิ 302,026.22 บาท

    ดอกเบ้ียค้างคงเหลือ 354,015.34 บาท (มยีอดดอกเบ้ียเพ่ิมระหว่างปี 22,651.97 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

5 สกก.ยางพาราบัวเชด จก. สินค้าขาดบัญชี 4,350,496.77 บาท    สหกรณ์แจง้ความร้องทุกข์ต่ออดีตประธานฯ กรณียักยอกทรัพยเจา้พนกังานสอบสวนและจบักุม นทส.สัง่เลกิแลว้

ยักยอกเงิน 1,969,919.-บาท    ผู้กระท าผิดได้แล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างด าเนนิคดีทางแพ่งเพื่อเรียกเงินคืน ส าหรับกรณีสินค้าขาดบัญชี เมื่อ 26 ธ.ค.61

   เบื้องต้นทราบว่าอดีตประธานฯ น ายางก้อนถ้วยไปขายแล้วไม่น าเงินเข้าสหกรณ์

6 สก.สตรีชุมพลบุรี จก. ลูกหนีเ้งินกองทุนสงเคราะห์เจา้หนา้ที่ฯ  306,646.00 บาท   ได้รับช าระคืนบางส่วน คงเหลือ ณ 31 ม.ค.61 จ านวน 48,225 บาท ผู้สอบบัญชีเสนอ

 ที่ประชุมใหญส่หกรณ์ มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ให้ท าแผนฟื้นฟูกิจการ เสนอนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณา ให้เลิกตามหนังสือ

ลว. 26 ก.ย.61

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

7 สผน.ฝายตะลุง จก. เงินสดขาดบัญชี 170,654.93 บาท   สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีกับผู้กระท าผิด ศาลพิพากษาจ าคุก 1 ปี 6 เดือน และชดใช้เงิน

  จ านวน 40,000.00 บาท

8 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 20 มิ.ย. 62

   เป็นเงิน 160,322,888.-บาท    ตามหนังสือรับสภาพหนี้ แต่ต่อมาอดีตผู้ช่วยฯ เป็นโจทกย์ื่นฟอ้งคดีต่อศาลแรงงาน และศาลฯได้มคี าพพิากษาเมือ่วนัที่

2. มีลูกหนีไ้ม่พบสัญญาเงินกู้ยกมาจากปีก่อน 87 ราย 150 สัญญา   31 ตุลาคม 2561 ตัดสินให้สหกรณ์ต้องคืนเงินและโฉนดทีดิ่นให้แกโ่จทก ์(สหกรณ์ขอทุเลาการบังคับคดี -

   เป็นเงิน 20,725,133-บาท   ต่อศาลแรงงานภาค 3 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561)

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. พนกังานสอบสวนได้ส่งส านวนฟ้องไปยังอัยการอีก จ านวน 22 ราย โดยศาลนดัคุ้มครองสิทธิและนดัพร้อมในวันที่ 

    26 พฤศจกิายน 2561 จ านวน  11 ราย ,นดัพร้อมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 10 ราย 

    และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 1 ราย 
6. กรณีมีลูกหนีเ้งินกู้ไม่พบสัญญาเงินกู้ ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ได้นดัหมายสมาชิกดังกล่าว คงเหลือยกมา 20 ราย 
จ านวน 28 สัญญา มาพบแล้ว 19 ราย ท าสัญญาจ านวน 17 ราย ท าใบรับสภาพหนี ้2 ราย ยังติดต่อไมได้จ านวน 1 ราย จ านวนเงินกู้คงเหลือ
 4,806,278.70 บาท

9 สกก.กาบเชิง จก. ประธานและผู้จดัการยืมเงินทดรองจ านวน 52,797,320.80 บาท 1. สหกรณ์มีเงินยืมทดรองในความรับผิดชอบของอดีตประธานกรรมการและผู้จดัการ จ านวน ๔๐,๒๕๓,๙๐๑.๗๒ บาท  17 มิ.ย.62

เพื่อท าธุรกิจรับซ้ือมันส าปะหลัง 2. สหกรณ์แจง้ความร้องทุกข์ต่อเจา้พนกังานสอบสวนแล้ว (คดียังไม่มีความคืบหนา้)

3. สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนนิคดีทางแพ่งกับอดีตผู้จดัการ ศาลจ าหนา่ยคดีออกไปก่อนเพื่อรอดูผลในคดีอาญา

10 สก.อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จก.1. อนมุัติและปรับขึ้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามระเบียบ 4,186,916.-บาท 1. อดีตผู้จดัการและพวก ฟ้องสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ฟ้องแย้ง รวม 6 คดี ศาลนดัไต่สวนวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 25 มิ.ย. 62

2. สหกรณ์ยังไม่ได้รับเงินคืนจาก ผจก.และเจา้หนา้ที่ที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนเกินระเบียบฯ

11 สกก.วนั วนั วนั จ ากดั คณะกรรมการฯ มีมติใหร้วบรวมขา้วเปลือกจากสมาชกิและเกษตรกรทั่วไป 1. คณะกรรมการฯ ประชุมเมือ่วนัที ่8 มนีาคม 2562 ได้แต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงใหม่ 24 มิ.ย.62

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

เป็นเงิน 5,325,441.64 บาท     หนี้ค่าข้าวเปลือกทีเ่กดิขึ้นไมไ่ด้เกดิจากการมเีจตนาหลอกลวงฉ้อโกงของสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์ฯยินดีรับผิดชอบชดใช้

    หนี้ทีเ่กดิขึ้น
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 ส่วนผู้เสียหายทีเ่หลือทีย่ัง
ได้รับช าระค่าข้าวเปลือกไมค่รบ สหกรณ์ฯ แจ้งวา่ศาลจังหวดัสุรินทร์ได้มคี าแนะน าให้ไปด าเนินการฟอ้งคดีทางแพง่เพือ่เรียกร้อง
ค่าเสียหายร่วมกบัสหกรณ์ฯ ต่อไป

12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จ ากดัค าส่ัง นทส ที ่สร 24/2560 ลว. 7 ก.ค. 2560
สหกรณ์มเีงินรับฝากจากบุคคลภายนอก 671 บัญชี เป็นเงิน 
4,244,268.09 บาท

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562
1.คงเหลือ 293 ราย จ านวนเงินคงเหลือ 151,394.49 บาท

8 ก.ค.62

13 สหกรณ์การเกษตรปราสาท จ ากดัค 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

ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2562
1.สมาชิกค้ าประกนัเงินกู ้แกไ้ขแล้ว 775 ราย คงเหลือ 230 ราย
2. เงินรับฝากบุคคลภายนอก คงเหลือ 466 บัญชี เป็นเงิน 1,108,612.78 บาท
3. เงินค่าหุน้นิติบุคคลภายนอก -  บาท

8 ก.ค.62

14 สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จ ากดัค าส่ัง นทส.ที ่สร 24/2562 18 ม.ิย. 2562
สหกรณ์ ด าเนินการกอ่สร้างโรงคลุมเคร่ืองชั่ง พร้อมห้องเคร่ืองชั่ง(ส่วนขยาย
เพิม่เติม)  เป็นจ านวนเงิน ๔๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวธิตีกลงราคา ไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบฯ ก าหนดวธิสีอบราคา

 มติทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่50 คร้ังที ่18 เมือ่วนัที ่25 มถิุนายน 2562 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
 จ านวน 3 คน  ให้รายงานผลภายใน 30 วนั โดยคณะกรรมการสอบสวน ขอขยายเวลารายงานผลภายในวนัที ่2 ส.ค. 2562

30 ก.ค. 62

15 สหกรณ์กองทุนสวน
ยางสังขะ 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

ข้อบกพร่อง



-๖๑- 
 

  

  
 มติ ประธานฯ แจ้งว่าให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ทุกกลุ่ม ชี้แจง แนะน าให้สหกรณ์เข้าใจในการปฏิบัติตามค าสั่ง    
นายทะเบียนสหกรณ์จะมีผลอย่างไรบ้าง ที่ประชุมรับทราบ 
  
 4.6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
  นายวัชรินทร์ มามาก ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ขอเสนอข้อหารือดังนี้ 
   1. กรณี สหกรณ์ประมง จ ากัด ไม่ปฏิบัติตาม พรบ. ผอ.กสส.1 แนะน าสหกรณ์ให้ท าหนังสือหารือ
นายทะเบียนสหกรณ์ 
   2. การแก้ไขปัญหา กองทุนสวัสดิการของสมาชิก สอ.คุรุสัมพันธ์ จก.  
    -จ่ายเงินคืนให้สมาชิกเกือบครบทุกคนแล้ว คนละ 100,000 บาท 
   3. สกก.เมืองสุรินทร์ จก. ประชุมเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ได้ 2 ขั้น ทุกคนโดยถือใช้ระเบียบปี 
2538 
   4. สอ.ตชด.21 จก. กรณีจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยไม่มีระเบียบ ขณะนี้ สหกรณ์ยุติการ
จ่ายเงินให้กรรมการฯ แล้ว โดยไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
 
    มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
  

16 สหกรณ์การเกษตรท่าตูม จ ากดัค าส่ัง นทส. ที ่สร 33/2562 ลว. 11 ก.ค. 2562
 1.สหกรณ์ไมไ่ด้ยื่นเสนอขอความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือค าประกนัประจ าปี
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ด าเนินการนอกกรอบวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ โดยสหกรณ์
ด าเนินการผลิตและขายน้ าด่ืม     
3. ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ์ เมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2561 
ได้เลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่44 จ านวน 11 คน จึงไมค่รบ
จ านวนตามทีข่้อบังคับก าหนด 15 คน

17 สหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจตระเวนชายแดนที่
 21 จ ากดั

ค าส่ัง นทส.ที ่สร 35/2562 ลว. 12 ก.ค. 2562 
มกีารจ่ายค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งเป็นรายเดือนให้แก่
คณะกรรมการของสหกรณ์ ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2561 เป็นต้นมารวมเป็นเงิน 
เดือนละ 19,000 บาท 

18 สหกรณ์การเกษตรส าโรงทาบ จ ากดัค าส่ัง นทส.ที ่สร 36/2562 ลว. 26 ก.ค. 2562
 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรส าโรง
ทาบ จ ากดั ซ่ึงมสีมาชิกของสมาคมฯ ไมถ่ึงกึง่หนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์

19 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดัค าส่ัง นทส. ที ่สร 37/2562 ลว. 30 ก.ค. 2562
 1.  ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี เมือ่วนัที ่24 สิงหาคม 2561 ได้มมีติ
จัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีเป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที ่จ านวน 
880,000 บาท ไมเ่ป็นไปตามค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ กรณีสหกรณ์มี
รายได้ค้างรับ
2. สหกรณ์แต่งต้ังทีป่รึกษาของสหกรณ์ จ านวน 5 คน ระหวา่งปีจ่าย
ค่าตอบแทนทีป่รึกษา เป็นเงินจ านวน 38,870 บาท  ซ่ึงเกนิกวา่ระเบียบที่
ก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทนทีป่รึกษาแต่ละคนปีละไมเ่กนิ 3,000 บาท 
3. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์การเกษตรชุมพลบุรีหนึ่ง
 ซ่ึงมสีมาชิกของสมาคมฯ ไมถ่ึงกึง่หนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
4. ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 สหกรณ์มกีารรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก 
จ านวน 184 บัญชี เป็นเงิน 17,702,810.79 บาท



-๖๒- 
 

 4.7 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  2             
   นางพรรณภา หวลระลึก นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ผู้แทน นายปิยะ สังขฤทธิ์ ผู้อ านวยการ
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 แจ้งว่าไม่มีข้อเสนอ  
    
  มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.8 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  3  
   นางสาวจันทิมา โสรถาวร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 หารือเก่ียวกับกรณี สก.ทับทิมสยาม 
จก. ไม่ด าเนินธุรกิจ             
     
  มติ   ประธานฯ แจ้งว่าจะด าเนินหาทางแก้ไขในภายหลังการประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 4.9 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  4  
   นายจารุวัฒน์ วิยาสิงห์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 แจ้งว่า ไม่มีข้อเสนอ  
 
   มติ   ที่ประชุมรับทราบ  

 4.10 กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 5 
    นายชินพัฒน์ พิมพ์เพราะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 น าเสนอท่ีประชุม ดังนี้ 
   1. สกก.ชุมพลบุรี จก. เข้าร่วมโครงการเจาะบ่อบาดาล  
    :สหกรณ์จังหวัด ให้แยกรายละเอียดว่าสมาชิกขอกู้ไปท าอะไรบ้าง มีสมาชิกกู้ไปเจาะบ่อ
บาดาลจ านวนกี่ราย และ กู้ไปประกอบอาชีพจ านวนกี่ราย 
   
  มติ  ประธานฯ แจ้งว่าให้กลุ่มฯ ประสาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าจะต้อง
ด าเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหา ที่ประชุมรับทราบ 

 4.11 กลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 6       
   นายกิตติศักดิ์ ไชยกิตติ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 น าเสนอท่ีประชุมดังนี้ 
   1. สกก.รัตนบุรี จก. กรณีขยายโรงคลุมเครื่องชั่ง และห้องควบคุม ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว 
กลุ่มฯ จะด าเนินการรายงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อทราบต่อไป 
   2. สกก. ท่าตูม จก. รอคณะตรวจการของ ผอ. ธราดล ศิลาลาย เข้าตรวจสอบ 
  
   มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๓- 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
    เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระครบเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้เข้าประชุมเสนอเรื่องพิจารณาและ
ข้อหารืออ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 
    5.1 นายสมควร แสงอินทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มีข้อน าเสนอดังนี้ 
         1.) รายงานผลการก ากับ แนะน า ในส่วนกลุ่มเปูาหมายที่ 3 ตามแผนงานปกติ มีข้อสังเกต 
ดังนี้ 
    แผนพัฒนา : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ น ามาเป็นแผนเดียวกัน 
    แผนแก้ไข : ใส่ข้อมูลไม่ครบตามประเด็นในแบบฟอร์ม ท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ให้           
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ไปแก้ไข 
         2.) กรณีแผนก ากับผลการรายงานเทียบแผนและผลปี 2562 ให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ ปรับแบบฟอร์มให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์น าไปใส่ข้อมูล และรายงานภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562  
   5.2 ประธาน: แจ้งว่าเบี้ยเลี้ยงของเดือน สิงหาคม ให้เบิกจากการไปจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุใน
เงื่อนไขของงบประมาณ ดังนั้น ให้เขียนค าว่า ไปจัดเก็บข้อมูลปี 2563 ด้วย 
   5.3 ประธานฯ: แจ้งผลการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น นางสาวนรินทร์ ค าเมลี เจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ช านาญงาน ผ่านเข้ารอบระดับเขต ส่วนพนักงานราชการดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์ไม่ผ่านการคัดเลือก 
       
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

  เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณและปิดการประชุม 
 
   เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
        ลงชื่อ ภูนิดา......ปล้องกลาง  ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางภูนิดา  ปล้องกลาง) 
                  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
        ลงชื่อ เฉลิมศักดิ์.......จอดนอก  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายเฉลิมศักดิ์  จอดนอก) 
         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 


